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Sváteční slovo
Váţení spoluobčané,
rok 2016 bude v kronice zapsán jako další milník v historii
Českých Heřmanice. Kromě toho, ţe jsme si s rodáky a
obyvateli připomněli významná výročí – 790 let (České
Heřmanice) a 355 let (Netřeby), tak také byla zaloţena nová tradice v podobě
Masopustu. Ale bezesporu tím nejvýznamnějším dnem se stal letošní 14. duben,
kdy byl Českým Heřmanicím opětovně navrácen status MĚSTYS. Ano, trvalo
to dlouhých 93 let! Osobně jsem rád, ţe nám všem byla navrácena historická
identita a ţe můţeme opět, bez pošklebků a výsměchů několika jedinců a
závistivců, pouţívat slova městys a náměstí. Historie nejde změnit a vymazat,
proto bych chtěl ještě připomenout, ţe České Heřmanice, tehdy Heřmanice,
byly dokonce v období 1502 aţ 1558 povýšeny králem Vladislavem II.
Jagelonským na městečko.
Samozřejmě jsme jenom neoslavovali, ale také i pracovali. Byly provedeny
stavební úpravy domu čp. 75 v Českých Heřmanicích, kde jsme přestěhovali
úřad do přízemí a tím jsme ho zpřístupnili i pro méně pohyblivé spoluobčany.
Další významnou investiční akcí se stala oprava hasičské zbrojnice
v Chotěšinách. Dostala novou střešní krytinu, nový komín a zasedací místnost
hodnou přijímání delegací. A to se nám bude hodit. Navazujeme totiţ
partnerství s obcí Miklušovce z Prešovského kraje (Slovenská republika). Také
připravujeme mnoho dalších záměrů – Komunitní dům pro seniory, Komunitní
centrum na faře, Modernizaci ZŠ, naučnou stezku na Borové, opravu Sýpky a
čp. 7 v Borové, modernizaci sběrného místa, Odpočinkovou zónu a výstavbu
RD u CVA, výstavbu sociálních bytů a chodníků atd.).
Nejenom radostí jsme ţiví, ale také jsme museli letos řešit i nepříjemnou
událost v tělocvičně, kterou napáchala na parketové podlaze a v zázemí
tělocvičny prasklá vodovodní hadička, oprava se vyšplhala k částce přes 100
tis. Kč.
I kdyţ byl letošní rok pro mnohé z nás hektický, částečně slavností a také
především významný, tak bych nechtěl jenom bilancovat, ale i vinšovat. Přeji
Vám všem v dalším roce pevné zdraví, kousek štěstí, mnoho přátel, dostatek
peněz, pracovní úspěchy, ţivotní pohodu, osobní vitalitu a Českým Heřmanicím
přeji dalších 790 let minimálně se statusem MĚSTYS…….
Proţijte prosím vánoční svátky pokud moţno v kruhu nejbliţších,
odpočiňte si, nedávejte si nesplnitelná novoroční předsevzetí a prostě buďte
v pohodě. Letošní silvestrovský ohňostroj bude o něco delší, protoţe jsme chtěli
tento významný rok zakončit slavnostněji. Těším se na setkání s Vámi dne
31.12.2016 od 18 hod. na fotbalovém hřišti, kdy si budeme moci popřát do
nového roku osobně.
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PRODEJ BETLÉMŮ – nabízíme Vám k zakoupení minibetlém s motivem
městyse. Zakoupit ho je moţno na ÚM. Cena 50,- Kč.
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Informace z úřadu městyse
 NOVÉ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY MĚSTYSE –
jedná se o Vyhlášku č. 1/2016 za provoz systému
shromaţdování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování
komunálních odpadů, která bude platit od roku 2017. Poplatek zůstal ve
stejné výši 500,- Kč (skutečnost je 556,- Kč na poplatníka). Dále je to
Vyhláška č. 2/2016 o stanovení systému shromaţdování, sběru, přepravy,
třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce České Heřmanice také s platností od
roku 2017. Tato vyhláška řeší třídění nových sloţek komunálního odpadu:
textil, nové sběrné místo u KONZUMU a nové velkoobjemové kontejnery
(podána ţádost o dotaci). Více na www.ceskehermanice.cz v sekci vyhlášky
a nařízení.
 SVOZ ODPADŮ – na sběr plastů byly vyměněny sběrné nádoby (1.100 l),
čímţ se sníţil celkový objem nádob, proto městys poţádal svozovou
společnost o častější vývoz (1x14 dní). S přeplněností kontejnerů se taky
potýká další sbíraná komodita - papír. Tady budou zařazovány mimořádně
sběry do připravených velkoobjemových kontejnerů. O termínech budete
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včas informování rozhlasem a SMS zprávami. Více informací najdete ve
svozovém plánu na rok 2017.
 NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ – městys České Heřmanice hledá zaměstnance
na pozici číšníka do provozovny pohostinství v Českých Heřmanicích na
poloviční úvazek s okamţitým nástupem. Vyučení v oboru kuchař – číšník
výhodou, zdravotní průkaz podmínkou. Více informací na tel. 469 811 499
nebo 724 186 294.

-pe-

Telegrafické zprávičky z jednání zastupitelstva








Dne 29. 03. 2016 :
ZO schválilo:
 na dobu neurčitou výjimku z nejvyššího počtu do 4 dětí v
jedné třídě v Mateřské škole České Heřmanice
Kupní smlouvu a Smlouvu o úschově na nákup stavební parcely č. 125
včetně čp. 7 v Borové a pozemků č. 567, 570, 571/1, 571/2, 571/3, 571/4,
573/1, 573/2, 587/2, 660 a 1320 to vše v k.ú. České Heřmanice od vlastníka
M. Vašinové, Nasavrky v celkové částce 795.000,- Kč
Smlouvu o zápůjčce na částku 35.000,- Kč na podporu výstavby RD na
pozemku KN č. 110/2 v k.ú. České Heřmanice pro manţele Pilařovi
podání ţádosti o dotaci z Nadace ČEZ na akci „Sociální zázemí u Centra
volnočasových aktivit“
umístění chodníků na obou stranách mostu v rámci projektu Pardubického
kraje „Rekonstrukce mostu ev.č. 3179-4 České Heřmanice“ (u Koskových)
pořízení videospotu z oslav výročí 790 let od první písemné zmínky o obci v
nabídkové ceně 4.400,- Kč a 350,- Kč za cestovné.

ZO vzalo na vědomí:
 zprávu starosty o činnosti ZO od jednání ze dne 10.11.2015
 zprávu předsedy finančního výboru J. Balcarové o rozpočtu obce
 zprávu Ing. P. Šilara o činnosti Senátu Parlamentu České republiky
 zprávu Ing. O. Vašiny o činnosti Mysliveckého sdruţení Březina
 zprávu MUDr. M. Cackové o činnosti ČAS 55+
Diskuse:
J.Balcar – nalajnovaní středové čáry na silnici mezi Cackovými a Fišerovými.
(starosta – od středu musí zůstat 2,5m na kaţdou stranu), dále upozornil na
nedostatečně funkční vzduchotechniku v hospodě a ţádal o umístění
basketbalového koše pro širší veřejnost na CVA (zajistí sám); M. Fišerová –
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ţádala o informace ke kruhovému objezdu na náměstí a opravě cesty u
přidruţené výroby; M. Doskočil – kdy oprava cesty na Podšvábí (starosta –
bude řešeno v rámci pozemkových úprav); P. Bednář – ţádal o opravu studny u
čp. 19; P. Jeřábek – upozornil na poničenou cestu k evangelickému hřbitovu.
Umístění stohů nesplňuje bezpečnostní předpisy. Navrhl umístění staré hasičské
techniky do sýpky; J. Rensa – informoval o dětském hřišti - oprava prvků
nutná!; B. Tichý – ţádal o informace k opravě mostu u Koskových.
Dne 25. 04. 2016 :
dne 14.4. Rozhodnutím č. 48 předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky Jana Hamáčka byly České Heřmanice stanoveny MĚSTYSEM.
ZM schválilo:
 vyhotovit přepis listiny dokazující, ţe Heřmanice byly městečkem (od 20.
září 1502 do roku 1558)
 nabídku na opravu omítek, zazdění zárubní a montáţ protipoţárních dveří
přestavbě bytu č.1 na kanceláře za 52.720,- Kč
 Darovací smlouvu na pozemek KN č. 344/3 v k.ú. České Heřmanice
 nabídku na zpracování projektu na rekonstrukci veřejného osvětlení
(všechny místní části) v hodnotě 45.090,- Kč
 nabídku na zpracování projektů na „Komunitní dům pro seniory v Českých
Heřmanicích“ za 30.400,- Kč, „Oprava hasičské zbrojnice v Chotěšinách“ za
23.900,- Kč a „Odpočinková zóna u CVA“ za 22.800,- Kč
 pořízení 2 ks zahradních setů 19.998,- Kč do pohostinství
 pořízení kontejneru o objemu 12 m3 za 65.340,- Kč na objemný odpad
 příspěvek ve výši 5.000,- Kč na dětský den pro TJ Sokol
 pronájem plošinového vleku za traktor za 3.000,- Kč na 3 roky
 nákup 2 ks ovcí za 3.000,- Kč a 150 bm pletiva na chov ovcí za 3.000,- Kč.
 nákup 400 ks topolů za 6.000,- Kč
 pořízení zásypového písku na umělý povrch hřiště CVA v částce 2.400,- Kč
ZM jednalo:
 o budoucích záměry – Instalace tepelného čerpadla (země – voda) pro KD
České Heřmanice (bez dotace se nevyplatí); Rozšíření MŠ (s dotací);
Sociální zázemí u CVA – neschválená dotace z Nadace ČEZ (hledat další
dotační titul); Sýpka – České Heřmanice čp. 49 (ošetření dřevěných
konstrukcí, hydroizolace) – neschválená dotace od Pa kraje , Odpočinková
zóna (pokračovat v přípravě) a RD u CVA České Heřmanice (znemoţňuje
zákon o ZPF)
ZM vzalo na vědomí:
 Inspekční zprávu ze ZŠ České Heřmanice
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 informaci o uzavření MŠ od 18.7.2016 do 21.8.2016 (letní prázdniny).
Diskuse:
nutnost profesního průkazu pro J. Šplíchala (nákladní auto IVECO) – zaplatí
městys - J. Šplíchal uzavře s městysem pracovní smlouvu minimálně na 3 roky;
podání přihlášky do soutěţe vesnice roku; akce „Bezpečné a bezbariérové
chodníky České Heřmanice“ (13.4. koordinační schůzka - Vodovody a
kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o., zástupci Projekcecz a projektant VO M. Marek
o moţnosti umístění sítí do plánovaných chodníků a 20.4. jednání se SÚS Pa
kraje ohledně řešení problému s odkanalizováním chodníků); prodej klecí na
ptáčky z Netřeby čp. 26 (malé klícky po 50Kč), středně velké klece jsou jiţ
prodané; nabídka (JD Dlouhý s.r.o., Vračovice – Orlov) na dvojitý zástřik
(emulzní nátěr s podrcením kameniva) místní komunikace KN č. 1341 v k.ú.
České Heřmanice (u Přidruţené výroby) za 37.171,- Kč s DPH- nevyuţijeme;
přidělená dotace (20 tis. Kč) na restaurování obrazu v kostele; akce Ukliďme
Česko (účast 16 lidí, sebráno 16 pytlů odpadu).
Dne 23. 05. 2016 :
ZM schválilo:
 Rozpočtové opatření č. 1/2016
 finanční dar 1.000,- Kč na zajištění tradiční slavnosti na Růţovém paloučku
 navázaní partnerství s obcí Miklušovce, Prešovský kraj, Slovenská republika
 maximální výši výdajů 212.000,- Kč na oslavy výročí 790 let od první
písemné zmínky o obci, spojené se srazem rodáků a udělením statusu Městys
 nabídku výrobu stuhy k udělení statusu Městys za 4.235,- Kč
 Smlouvu o poskytnutí dotace v rámci POV Pardubického kraje na akci
„Oprava hasičské zbrojnice Chotěšiny“ (dotace 100 tis. Kč).
 neodpuštění měsíčního nájemného v bytě č. 2 (čp. 75 České Heřmanice)
 pořízení 7 ks pracovních stejnokrojů PS II za 9.100,- Kč pro SDH České
Heřmanice
 pořízení ochranné sítě a další komponentů na opravu stávající trampolíny na
dětském hřišti u CVA za částku 2.000,- Kč
 udělení licence na linku č. 700 932 dopravci ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s.,
 zhotovení geometrického plánu ve výši 15.000,- Kč na směnu pozemků
v rámci připravované akce „Odpočinková zóna a RD u CVA“
 vyuţitím nezbytně nutné části pozemků městyse č. 354/3 a č. 354/20 pro
přístup a stavbu RD na pozemku č. 354/27 to vše v k.ú. České Heřmanice
 příspěvek Komunitní škole České Heřmanice ve výši 6.000,- Kč na akci
„Tábor v obci aneb hrajeme si a tvoříme i o letních prázdninách“
 výši hodinové odměny 100,- Kč před zdaněním při výkonu preventivně
poţární hlídky v kulturním domě a při uzavřené dohodě o provedení práce
 výši měsíčního pronájmu 150,- Kč za vyuţití místnosti v čp. 26 (Netřeby)
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 výši měsíčního pronájmu 100,- Kč za vyuţití pozemku městyse pro případné
umístění volebního banneru
 pořízení motorové pily v hodnotě 5.300,- Kč pro JSDHO Netřeby
ZM neschválilo:
 nabídku na pořízení leteckých snímků městyse
 příspěvek na činnost Klubu RADOST, Prostějov
ZM vzalo na vědomí:
 Inspekční zprávu ze MŠ České Heřmanice
 Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok 2015 se
závěrem, ţe při přezkumu nebyly zjištěny chyby a nedostatky
 Dar 25 tis. Kč od společnosti Iveco Czech republic, a.s, Vysoké Mýto na akci
„Tábor v obci aneb hrajeme si a tvoříme i o letních prázdninách“
Diskuse:
Účast v elektronické aukci na dodavatele energií (zajistí eCentre, a.s.); úhrada
Městu Vysoké Mýto za rok 2015 ve výši 2.000,- Kč za dvě pravomocně
ukončená přestupková řízení spáchaná na území městyse (veřejnoprávní
smlouva o výkonu přenesené působnosti na úseku přestupků); Rekonstrukce
vodovodu Řídký a modernizace vodojemu Skupinového vodovodu Bohuňovice
– realizační dokumentace za 145 tis. Kč bez DPH (ţádost o dotaci Pa kraj);
škodní událost v tělocvičně (17.4.); poţadavek školy o pořízení stojanu na kola
k MŠ a přemístění kontejnerů na tříděný odpad od budovy školy.
Dne 06. 06. 2016 :
ZM schválilo:
 vytvoření webových stránek pro městys, ZŠ, MŠ a KD za 40.000,- Kč
 Závěrečný účet městyse za rok 2015 - hospodářský výsledek z hlavní
činnosti městyse – zisk ve výši 2.645.018,26 Kč, zisk z hospodářské činnosti
městyse ve výši 295.857,67 Kč, hospodaření příspěvkových organizací – ZŠ
zisk 12.694,32 Kč a MŠ zisk 9 825,65 Kč, nesplacené úvěry městyse
1.492.000,- Kč na kanalizaci
 účetní závěrku obce za rok 2015
 pronájem bytu č. 1. od 13.6.2016 Janu Plašilovi, Borová
 finanční dar 2.000,- Orlickoústecké nemocnici, a.s., (fond S námi je tu lépe)
 pořízení 84 ks fotografií z roku 2015 za cenu 10.164,- Kč
 úhradu 3.526,- Kč za rok 2017 za poskytování sluţby online webové
aplikace SOIKA (Systém Obecní Integrační Komunikační Administrativy) a
nadále budou zasílány zprávy od místních organizací, spolků a pohostinství
 nákup stojanu na kola k budově školy pro MŠ za 3.999,- Kč
 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Stavební úpravy domu čp. 75 v
Českých Heřmanicích“, který sniţuje hodnotu díla na 656.781,- Kč
9

 úhradu za náklady přestavby bytu č. 1 na kanceláře v částce 157.576,- Kč
 úhradu za výměnu otvorů v bytě č. 2 v částce 10.071,- Kč
 Příkazní smlouvu na zpracování ţádosti o dotaci a koordinaci realizace akce
„Komunitní dům pro seniory České Heřmanice“ ve výši 223.850,- Kč
 nabídku na projektové práce na akci „Komunitní dům pro seniory České
Heřmanice“ ve výši 163.100,- Kč
 Darovací smlouvy na trojrozměrné předměty a archiválie z domu čp. 26
v místní části Netřeby pro Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě
 nabídku na pořízení kolotoče ve výši 38.841,- Kč bez dopravy a montáţe a
nabídku na opravu a pořízení herních prvků ve výši 13.243,- Kč na dětské
hřiště v CVA
 navýšení ceny za opravu střechy na budově školy v částce 45.360,- Kč
 prodej cca 50 m3 hlíny (hlušina) za 1.500,- Kč.
ZM jednalo:
 o akci „Bezpečné a bezbariérové chodníky České Heřmanice“. Dle
poţadavku společnosti Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o. by
odvodnění chodníků nemělo být svedeno do stávající kanalizace. Tím vzniká
náklad cca 13,3 mil. Kč, který nebude kryt dotací – nabídka na projektové
práce na novou kanalizaci k chodníkům za 400 tis. Kč. ZM pověřilo starostu
ve věci nadále jednat s Pardubickým krajem a SÚS Pardubického kraje
 o informaci TJ Sokol České Heřmanice ohledně parkování u fotbalového
hřiště s návrhem na umístění dopravní značky „Zákaz stání“ u kontejneru na
bioodpad. Původně byla navrţena značka zákaz vjezdu všech motorových
vozidel s dodatkovou tabulkou E 13 s textem „MIMO DOPRAVNÍ
OBSLUHY“. ZM pověřuje starostu jednat o nové dopravní značce
s Odborem dopravy a silničního hospodářství MěÚ Vysoké Mýto a
Dopravním inspektorátem Policie ČR
ZM bere na vědomí:
 návštěvu krajské komise soutěţe Vesnice roku 2016 dne 20.6.
Diskuse:
Generali Pojišťovna a.s. – výše plnění škodní události v tělocvičně (35.112,Kč) - J. Balcarová rozsah škody bude větší – bude kontaktován likvidátor;
přenechání dobrovolného vstupného pořadateli, i kdyţ je to pořádáno ve
spolupráci s městysem; nabídka na zpracování PENB (průkaz energetické
náročnosti budovy) na budovy městyse - nevyuţijeme; přesun sběrného místa
v Českých Heřmanicích od školy mezi KONZUM a ÚM; nové kontejnery
1.100 l na plasty; slavnostní předání Rozhodnutí o udělení statusu Městys dne
22.6. v Praze (sněmovna); ţádost o nákup startovacích kabelů pro JSDHO
Netřeby (ZM souhlasí); upozornění na poškozování místní komunikace u
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hasičské zbrojnice v Netřeby těţkou technikou ZOD Zálší.
Dne 20. 06. 2016 :
ZM schválilo:
 Rozpočtové opatření č.2/2016
 pololetní prémie pro J. Šplíchala (1/2 měsíčního platu)
 navýšením rozpočtu MŠ o 53.200,- Kč (28 lehátek)
 nabytí majetku do vlastnictví zřizovatele v MŠ (nákup fotoaparátu 5 tis. Kč,
koberce 3 tis. Kč a sponzorský dar 5 tis. Kč na trampolínu)
 dar 790,- Kč na fotbalovou pouť
ZM jednalo:
 o uspořádání mimořádné sbírky ošacení
 o ţádosti o umístění zpomalovacích pásů v Chotěšinách
ZM vzalo na vědomí:
 Informace k novele zákona o přestupcích
Diskuse:
VPP; nepovolení diskotéky dne 5.11. v kulturním domě; dotaz na tábor;
zarůstání potoka; hlína pro hřiště Netřeby.
Dne 18. 07. 2016 :
ZM schválilo:
 příspěvek 4.000,- Kč na pořízení parketu včetně dopravy pro SDH Netřeby
 zaměření sýpky včetně architektonické studie za 33.000,- Kč
 opravu zpevněné plochy u autobusové čekárny v Chotěšinách za 13.310,- Kč
 Dodatek č. 2 a č. 3 ke Smlouvě o nájmu pozemků se Zemědělsko obchodním
druţstvem Zálší
 Rozpočtové opatření č. 3/2016
 nabídku na ručně malovanou mapu regionu za 14.508,- Kč (5 nástěnných +
55 skládaných map)
 uspořádat seminář „Spolupráce při rozvoji Mikroregionu Vysokomýtsko“
 novou elektroinstalaci a rozvaděč za 16.940,- Kč v čp. 26 (Netřeby)
ZM jednalo:
 O prodluţování dohod na VPP
 O umístění 1 retardéru u hřiště Chotěšiny
ZM vzalo na vědomí
 přípravu nových webových stránek městyse
 přihlášku městyse k poskytování sluţeb energetického poradenství pod
ochranou energetických odborníků
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 nesouhlas s umístěním zpomalovacích pásů v Chotěšinách (pouze jeden u
hřiště)
Diskuse:
Netřeby čp. 26 - prodej klecí a nákup 2 ks oveček (výměna v hodnotě 2.600,Kč); info z partnerské obce Miklušovce; tábor – fakturace jídla přes hospodu a
MŠ vrátí hračky do herny.
Dne 15. 08. 2016 :
ZM schválilo:
 Směnnou smlouvu na pozemky městyse č. 348/3, 393/41 za pozemek
manţelů Šimkových č. 393/45 v k.ú. České Heřmanice
 Rozpočtové opatření č. 4/2016
 Smlouvu o umístění a provozování kontejnerů - TextilEco a.s.
 zpracovaní stanovisko energetického auditora k dokončení akce „Zateplení
budovy čp. 99 v Českých Heřmanicích s pořízením nízkoemisního
spalovacího zdroje“ za 8.470,- Kč
 připojení městyse ke stíţnosti na navýšení odměn pro Ochranný svaz
autorský
 zaměření fary včetně architektonické studie za 33.000,- Kč
 propagaci společnosti Tauer elektro a.s.
 osvobození platby za CVA pro tábor
 sponzorský dar 790,- Kč pro fotbalový turnaj v místní části Netřeby
 zakoupení skákací a odrazové plochy pro poškozenou trampolínu
ZM jednalo:
 o nabídce na hydrogeologický průzkum a průzkum radonu na akci
„Komunitní dům pro seniory“ – nevyuţijeme
 o faktuře za opravu baterií v MŠ při provozu tábora
 zapůjčení předmětů z čp. 7 (Borová) do Regionálního muzea ve Vysokém
Mýtě
ZM vzalo na vědomí:
 stíţnost na rušení nočního klidu
 metodiku Ministerstva vnitra - na rušení nočního klidu
 informaci o škodné události v tělocvičně
 udělení Diplomu za příkladnou péči o historickou zástavbu ve spolupráci s
odbornými organizacemi v soutěţi Vesnice roku 2016
Diskuse:
nabídka SPÚ – pozemky k pronájmu; pozvání na Ukončení prázdnin s
opékáním prasat (Netřeby), lavička kolem lípy směrem z Netřeby na Sloupnici.
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Dne 29. 08. 2016 :
ZM schválilo:
 nabídku na výběrové řízení na kci "Oprava hasičské zbrojnice Chotěšiny" za
12.100,- Kč (výběrová komise J.Balcarová, P.Eliáš, J.Cacek a J.Kysilka)
 nákup pozemku č. 517 v k.ú. České Heřmanice (Podlabe) za 31.720,- Kč
 výjimku z nejniţšího počtu ţáků v ZŠ za předpokladu, ţe městys uhradí
zvýšené výdaje na vzdělávací činnost školy, a to nad výši stanovenou
krajským normativem.
 nákup zahradní techniky TERRA za 42.000,- Kč a paletizačních vidlí
k malotraktoru za 18.150,- Kč
 směnu garáţových vrat za obraceč píce k pořízené technice (TERRA)
 Licenční smlouvu o veřejném provozování hudebních děl k 31.12.2016 ve
výši 1 242,- Kč
 nákup fotopasti za 5.000,- Kč
 nabídku na odstranění lepidla z betonové podlahy v tělocvičně za 7.800,- Kč
(škodní událost)
ZM jednalo:
 S ředitelkou MŠ – o zapůjčování majetku (vybavení a zařízení) zřizovatele
případným pronájemcům, o způsobu úhrady ev. vzniklých škod, v případě
budoucího pronájmu bude součástí smlouvy předávací protokol se
zapůjčeným vybavením, o úhradě obědů pro dvě a více dětí v rodině – ZM
vţdy projedná individuálně, o informovanosti ZM o nákupu nového majetku
do MŠ.
 o investičních záměrech městyse. Čp. 7 Borová – stodola – dotace z MZe
(ţádost do 2/2017). Naučná stezka Borová včetně dvou haltýřů – dotace z
MMR (ţádost 12/2016). Fara – komunitní centru – dotace z IROP. Sýpka nepozastavovat – dotace z Pardubického kraje (2/2017). Sociální byty – nad
pohostinstvím a sálem – dotace z IROP. Herní sestava na hřiště MŠ a další
herní prvky k CVA – dotace z POV Pardubického kraje. Komunitní dům pro
seniory – dotace z MMR – není plocha v územním plánu.
ZM vzalo na vědomí:
 ukončení pracovní smlouvy na VPP (J. Štulík)
Diskuse:
Připomínka k webovým stránkám; poděkování za kontejnerové místo na
Borové; dotaz na pozemkové úpravy a na poldr; dotaz na dálkové rozsvěcení
veřejného osvětlení.
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Dne 12. 09. 2016 :
ZM schválilo:
 realizaci akce „Oprava hasičské zbrojnice Chotěšiny“ za 388.577.55 Kč
 Rozpočtové opatření č. 5/2016
 aktualizaci č. 3 Místního programu obnovy venkova Obce České Heřmanice
na období 2014 – 2020
 podání ţádosti o dotaci na akci „Herní a fitness prvky na hřiště u CVA a MŠ“
- 5 herních prvků (250 tis. Kč) z POV Pardubického kraje na rok 2017
 podání ţádosti o dotaci z projektu „Vybavenost Mikroregionu
Vysokomýtsko“ – Klidová zóna u katolického hřbitova - altán u hřbitova 4x4
m + 2 parkovací místa (120 tis. Kč)
 nabídku na vyhotovení geometrického plánu na oddělení části pozemku KN
č. 516 v k.ú. České Heřmanice za 5.000,- Kč
 nabídku na vyhotovení Kupní smlouvy na pozemek KN č. 517 v k.ú České
Heřmanice za 1.803,- Kč
 dar do tomboly pro reprezentační ples Mikroregionu Vysokomýtsko ve výši
2.000,- Kč
 nabídku na zpracování ţádosti o dotaci na opravu stodoly čp. 7 v Borové za
30.250,- Kč
 nabídku na zpracování ţádosti o dotaci výstavbu Naučné stezky - Studánky
nebo Mlíčňáky v Borové 22.990,- Kč
 Ceník na techniku městyse - GRILLO (velká a malá sekačka, TERRA): do
100 m2 za 1,20 Kč/m2, od 100 m2 do 500 m2 za 0,80 Kč/m2, od 500 m2
do 1.000 m2 za 0,50 Kč/m2 a nad 1.000 m2 za 0,40 Kč/m2 + přesun (1 hod
zaměstnance 220,- Kč + náklady na dopravu - IVECO, traktor, grillo),
Křovinořez - 300,- Kč/h, IVECO (25,- Kč/km, nebo do 20 km bude
hodinová sazba 400,- Kč), Traktor - 350,- Kč/ hod. – TO VŠE BEZ DPH!
Pronájem kontejneru max. 3 dny pro obyvatele městyse zdarma.
 zpracování stanoviska energ. auditora k dokončení akce „Zateplení
kulturního domu v Českých Heřmanicích“ za 8.470,-Kč
 nabídku na opravu parket po škodní události v tělocvičně za 84.610,- Kč
ZM vzalo na vědomí:
 zprávu o jednání sboru zástupců KoPÚ Chotěšiny - pozemkové úpravy
 informaci, ţe při rekonstrukci mostu ev.č. 3179-4 České Heřmanice u
Koskových bude chodníková římsa pouze na jedné straně (u Koskových)
 zprávu - výkaz plnění rozpočtu 8/2016
 zprávu o hospodaření hospody a informaci o akcích v hospodě
 zaloţení nové mailové adresy: nazory@ceskehermanice.cz
Diskuse:
Demonstrace proti zdraţování autorských poplatků; koncert BAOBAB (cimbál)
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– 8.10.2016 od 18:00; Polsko-česká burza partnerství; příprava Vánočního
koncertu (3.12.2016) – ZUŠ Zábřeh; obroušení a natření houpačky na Netřeby;
uschlé lípy u hasičské zbrojnice (Netřeby); Čas 55+ přednáška o podzemní
vodě cena (29.9.2016 od 18 hodin).
- pe –

Sbor pro občanské záležitosti informuje
V listopadu oslavila své ţivotní jubileum 70 let paní Eva Cimflová
z Českých Heřmanic, 75 let paní Marie Fišerová z Českých Heřmanic a 85
let paní Marie Hubková z Chotěšin.
Jménem redakce všem jubilantům gratulujeme a přejeme hodně zdraví
do dalších let.

V říjnu zemřeli pan Jaroslav Paďour z Českých Heřmanic a pan Václav
Janoušek z Borové.

- ak –

Kulturní komise
Spolu s končícím rokem se všichni tak trochu ohlíţíme.V letošním roce
„výročí“ obce proběhlo mnoho programů, tak bych chtěla všem poděkovat
za přípravu i účast. Za kaţdou akcí jsou hodiny plánování, příprav, ztráty
„vlastního volného času“ a navíc úspěch je vţdy nejistý. Přijde někdo nepřijde? Bude se akce líbit - nebude? Něco se povedlo více, něco méně…
Všem, kteří s čímkoliv pomáhali, bych chtěla poděkovat a popřát jim i
ostatním odvahu, nadšení a chuť do další práce v roce 2017.
Kulturní plán na příští rok moţná nebude tak bohatý jako letos, ale hned
28. ledna 2017 nás čeká masopustní průvod, který letos zamíří do „nové“ (podle
jiných “hřbitovní“) ulice, v červnu proběhnou oslavy 710. výročí Chotěšin, na
podzim se uskuteční divadlo a koncert, ale to vše je zatím pouze v plánu na rok
2017...
Za kulturní komisi MUDr. Marie Novotná
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Dle plánu preventivně výchovné činnosti na úseku poţární ochrany pro rok
2016 obec zveřejňuje v měsíci prosinci následující článek:

Když zatopí požár …
Zřejmě jiţ přijde čas, kdy se změní počasí a dlouhé zimní večery budou
jen málokoho lákat ven, obzvláště kdyţ bude za okny plískanice, teploměr bude
odmítat povznést se nad nulu a na televizní obrazovce se objeví známé postavy
oblíbeného seriálu. O pohodu se postarají kamna a nám nezbývá jen se těšit
z příjemně stráveného volného času.
Kaţdá mince má dvě strany, o rubu této idyly by nejlépe mohli vyprávět
hasiči. Pro ně je zima a topné období tím, čím je pro studenty maturita či
zkouškové období.
V roce 2010 v naší republice došlo v domácnostech ke 2 507 poţárům se
škodou 423 021 900Kč, 68 osob bylo usmrceno a dalších 554 osob bylo
zraněno.
Taková je tedy ta méně příjemná, méně známá a hlavně nebezpečná strana
mince.
Není třeba dlouhého přemýšlení, abychom si při pohledu na přehled
příčin vzniku poţárů uvědomili, ţe topidla sama za nic nemohou, vinu však
nese především lidská nedbalost, nepozornost a nezodpovědnost. Ţe o tom, zda
kamna budou dávat teplo nebo brát hodnoty, zdraví a dokonce lidské ţivoty,
rozhodujeme sami. Co tedy dělat, aby právě náš domov nebo pracoviště
neohrozil poţár?
Je často aţ zaráţející, kolik času jsme ochotni věnovat péči o topidla ve
své domácnosti. Zpravidla péče skončí okamţikem jejich instalace a další
pozornost jim věnujeme aţ na jejich poslední cestě. Pokud ovšem ještě dříve
jejich provoz nezaviní poţár. Vyplývá z toho pro nás základní povinnost:
průběţně kontrolovat stav topidla, abychom včas předešli závadám
s nedozírnými následky. Nějaká stokoruna ušetřená za revizi a kontrolu
spalinové cesty (dle NV č. 91/2010Sb.), je pochybnou úsporou, jestliţe však
poţár následně způsobí statisícové škody.
Pouţívána mohou být pouze topidla, která prošla zkouškami a byla
schválena k uţívání příslušnými orgány. Je jasné, ţe tomuto poţadavku vyhoví
pouze výrobky odborných firem.
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A co říci k připojení tepelného spotřebiče a jeho vlastní obsluze? Ke
kaţdému spotřebiči musí být dodán návod k obsluze, který obsahuje pokyny
pro obsluhu a regulaci topidla, pokyny pro bezpečné umístění a připojení
k odvodu kouře, předepsané palivo, dovolené opravy a seřízení, které smí
provádět uţivatel a další nezbytně nutné údaje pro bezpečný provoz, případně
musí být dodrţeny podmínky uvedené v ČSN 061008 z prosince 1997.
Návod nám nemá slouţit k prvnímu slavnostnímu zatopení, ale jako
průvodce po celou dobu pouţívání spotřebič. Budeme-li jej respektovat,
omezíme nebezpečí vzniku poţáru na minimum. Nesmíme také zapomínat na
to, ţe kamna slouţí k vytápění a ne k sušení prádla, tavení vosku či jiným
potřebám.
A tak jsme od začáteční zimní idyly dospěli aţ k tématu nepříliš
populárnímu. Skromným přáním hasičů je, aby zdravý rozum a opatrnost
přečkaly všechna postupně opouštěná předsevzetí. Věnovali jsme naše povídání
topení a věcem okolo hřejících kamen a vy se zamyslete nad svým počínáním a
nezapomínejte, ţe skryté nebezpečí není o nic lepší neţ zjevné. To skryté je
v nás – ať uţ sedíte za volantem nebo zatápíte v kamnech – a jen na našem
jednání záleţí, jestli se zvuk hasičských sirén stane jen připomínkou dávné
lidské neopatrnosti.
-pe-

Zprávičky ze školy a školičky
V novém školním roce jsme pro děti připravili spoustu zábavných a
naučných akcí. 24. září jsme navštívili Babiččin dvoreček v Licibořicích, kde
nás čekal naučný program Kuřátko a obilí. Děti si upekly preclíky, na kterých
si moc pochutnaly. Druhý den pro nás ţáci ze školy připravili sportovní
dopoledne na hřišti. Děti soutěţily na stanovištích, kde skákaly v pytlích,
kreslily se zavázanýma očima… Soutěţily také v druţstvech a na konci si
kaţdý našel poklad.
21. září jsme přijali pozvání na divadlo do Sloupnice, kde nám Víla
srdíčková zahrála pohádku Míša a Máša ve školce. 17. října jsme společně se
školními dětmi šli pouštět draky na kopec za Slavíkovi. Počasí nám přálo, a tak
jsme ve vzduchu viděli přehlídku krásných draků. Další dvě divadla proběhla
v listopadu 8. ve Sloupnici a 16. v Zálší na Kocandě.
30. září děti ze základní školy přijaly pozvání rytíře Toulovce do
Litomyšle. Ten nás provedl Litomyšlí a ukázal nám spoustu zajímavých míst
jako – nejstarší tiskárnu v Čechách, dům, kde hrál své hry Josef Kajetán Tyl,
dům, kde ţila vyhlášená kuchařka Magdalena Dobromila Rettigová. Prošli jsme
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si Krvavou a Posranou uličku, děti si zastřílely z kuše...... Na zámku si zlý
čaroděj přišel pro rytíře Toulovce, zavřel ho do zámeckého sklepení a my jsme
ho osvobodili a také jsme zachránili zkamenělé členy rodiny krále Zoubka.
Výlet to byl opravdu velmi zajímavý. Rytíř Toulovec nám poté poslal dopis,
který si můţete přečíst na našich webových stránkách.
Ve čtvrtek 24. listopadu proběhl na náměstí v Českých Heřmanicích
tradiční jarmark s rozsvícením vánočního stromu. Děti se na to pilně
připravovaly, a tak se jejich vystoupení všem moc líbilo. Kdo přišel, určitě
nelitoval. Na zahřátí byl svařák a grog, k zakousnutí rohlíčky a šneci a pro
potěšení si mohli všichni nakoupit vánoční dekorace. Rádi bychom poděkovali
místním hasičům za zapůjčení a postavení stanu.
V pondělí 5. prosince přišel do školky Mikuláš, čert a anděl. Děti dostaly
nadílku, a protoţe byly všechny hodné, nikoho si neodnesli.
V úterý 6. prosince jsme navštívili dílničky v muzeu ve Vysokém Mýtě,
kde si děti mohly vyzkoušet výrobu voskových zvonečků, korálkové ozdoby,
lití cínu, výrobu zvířátek ze sušeného ovoce a ozdoby z papíru.
A jelikoţ se blíţí Vánoce a konec roku, přejeme všem krásné a pohodové
Vánoce a do nového roku štěstíčko, zdravíčko, lásku a pohodu.

- jk-, -mf-

TJ Sokol České Heřmanice
Nejen poslední měsíce tohoto roku, ale i rok celý byl ve znamení menších
i větších změn a krásných úspěchů. I výčet aktivit v naší vesnici je úctyhodný.
Hraje se u nás fotbal (stará garda, muţi, ţeny, děti), volejbal, nohejbal,
vybíjená, tenis, stolní tenis, cvičí se s dětmi, cvičí se jóga, letos jsme si zahráli i
paintball nebo jsme společně s komunitní školou připravili lampiónový průvod
pro děti a mnoho dalšího.

18

Také pro Vás plánujeme:
- Plavání nebo jen pobavení v bazénu ve Vysokém Mýtě – 14. 1. 2017
od 10:00
- Bruslení na krytém zimním stadionu v Litomyšli – 30. 12. 2016 od
11:30
- Diskoples 4. 3. 2017
- Valnou hromadu TJ Sokol 17. 3. 2017
- Postavit pískoviště na fotbalovém hřišti pro menší nejen fotbalové
příznivce. Rádi bychom toto zrealizovali jiţ před započetím jarní sezony
- Zrealizovat všestranné sokolské cvičení pro starší děti s pomocí tří
instruktorů. Pokud byste někdo z Vás dospělých měli chuť se na
sportovních aktivitách pro naše děti podílet, prosím, ozvěte se nám,
sháníme k nám jednoho nadšence do party.
Novinkou také je, že od 1.1. 2017 budou rezervace víceúčelového
hřiště probíhat již skrze nový rezervační systém na stránkách obce, kde
bude nutné se znovu zaregistrovat.
Jsme Vám blíže
Jistě jste zaregistrovali, ţe kromě našich internetových stránek
(www.tjsokol.ceskehermanice.cz),
které
v příštím
roce
plánujeme
zmodernizovat, jsme se objevili i na facebooku, kde se můţete dočíst o
plánovaných akcích nebo shlédnout pár fotek z akcí jiţ proběhlých. Byla také
zaloţena e-mailová schránka: tjsokolch@seznam.cz.
Budeme rádi, kdyţ se nejen těmito prostředky s námi podělíte o Vaše
názory, připomínky, náměty nebo co se Vám na našich akcích líbilo nebo co
byste rádi pro příště změnili.
Zařízení kabin - Grant
Na jaře byla započata a v listopadu ukončena výměna zařízení kabin pro
sportovce na fotbalovém hřišti. Tímto bychom rádi poděkovali Pardubickému
kraji, který nám poskytl grant ve výši 60 tisíc Kč. Poděkování také patří
městysu České Heřmanice, který se na této obnově podílel částkou 10 tisíc Kč.
Celkové náklady činily 103 tisíc Kč.
Tělocvična
Dobrá zpráva je, ţe po havárii vody v naší tělocvičně je jiţ naše zimní
zázemí opět v provozu.
Nyní bychom Vás rádi blíže informovali o činnostech jednotlivých
sportovních složek:
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Fotbal
Pro fotbal v Českých Heřmanicích byla podzimní sezona plná očekávání.
Po loňské vynikající sezoně naši muţi postoupili do II. třídy okresního přeboru.
Po téměř neuvěřitelných 20 letech bylo také zaloţeno druţstvo mladších ţáků.
Toto jsou dva velké úspěchy na fotbalovém trávníku, na které jsme hrdí.
Fotbal muži:
V první sezoně ve II. třídě jsme po podzimní části skončili na 9. místě
z celkových 14-ti týmů. Našim cílem na jaro je udrţet se ve středu tabulky a
těšit naše fanoušky sbíráním více bodů v domácích zápasech.
Fotbal děti
Na podzim se naši mladší ţáci začali oťukávat v okresním přeboru
mladších ţáků pod vedením Martina Karlíka. Na první úspěchy zatím ještě
čekáme, ale patří všem velký dík za bojovnost, kterou na hřišti předvádí. Rádi
bychom chtěli pozvat další dětičky, aby se k nám připojily nejen na příští, ale i
na tuto sezonu, a staly se tak součástí našeho nového týmu.
Fotbal ženy:
Za zmínku také stojí, ţe kaţdý čtvrtek po 18 hod. patří ţenám, co mají
chuť si zkusit fotbal. Tréninky se přes léto konají na místním hřišti a v zimě
v tělocvičně pod vedením trenéra Lukáše Macha.
Fotbal stará garda:
Přijďte si v zimních měsících s námi zahrát od 9:30 kaţdou naděli
fotbálek jen tak pro radost do tělocvičny.
Volejbal
V září pořádají tisovští volejbalisté turnaj smíšených druţstev. Pravidelně
tento turnaj navštěvujeme. V konkurenci devíti druţstev jsme obsadili sedmé
místo.
V listopadu se náš ţenský tým zúčastnil tradičního Cecilkovského turnaje
v Jablonném nad Orlicí. Z celkového počtu 8 druţstev se umístily na krásném
druhém místě.
Trénovat chodíme v pondělí od 19 hod. do naší tělocvičny. Pravidelně se
nás schází 10 – 12.
Stolní tenis
10.12. proběhl jiţ 13. ročník PINEC CUPu, který se těší velké oblibě.
Letos se zúčastnilo 20 muţů a 10 ţen. Všem zúčastněným děkujeme za
vytvoření velmi příjemného odpoledne.
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Výsledky muţů:
Výsledky ţen:
1. místo: Lukáš Hlávka
1. místo: Lucka Praţáková
2. místo: Jirka Balcar
2. místo: Jarča Kafková
3. místo: Miloš Vera
3. místo: Iveta Součková
Kaţdou středu od 18 hod. si můţete přijít zahrát stolní tenis do naší tělocvičny a
potrénovat s námi na příští ročník pinec cupu.

Nohejbal
Zahrát si nohejbal chodíme kaţdé úterý od 18 hod. do tělocvičny.
Jóga
V úterý od 17:30 se jiţ asi 10 let v počtu kolem 12 ţen scházíme na
cvičení jógy v místní školce.
Vybíjená
Středa od 19 hod. patří vybice. Chodíme si zahrát do tělocvičny cca v
počtu 10 ţen a zároveň potrénovat na turnaj, který se koná kaţdý rok v květnu,
kde mezi sebou soupeří týmy z okolních vesnic.
Cvičení dětí
Čtvrtek je věnován dětem. V zimě se scházíme v tělocvičně a přes léto
chodíme do přírody, na místní hřiště nebo na "umělku". Cvičení je pro děti od 3
let a začínáme v 15:30, na nové i stávající děti se těší Katka s Terkou.
Závěrem
Jak je vidět, sportovní vyţití je v naší obci opravdu pestré. Pokud byste se
chtěli zúčastnit kterékoliv z výše uvedených volnočasových aktivit, budete
vítáni.
Chtěli bychom zde poděkovat všem, kteří nám pomáhají organizačně
udrţovat naši obec sportovně i společensky aktivní, ale také všem, kteří nás
svou návštěvou na našich akcích chodí podporovat a trávit s námi společný čas.
Sport je prostředek, který lidi baví a sdruţuje. Pojďme tedy sportovat, bavit se a
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druţit se i v příštím roce.
Závěrem nám dovolte Vám všem popřát příjemné nadcházející vánoční
svátky plné pohody, lásky, porozumění, hodně zdraví a štěstí v novém roce a
samozřejmě mnoho krásných sportovních záţitků s rodinou a přáteli.
Váš TJ SOKOL

Hasičské zprávy
Výroční valná hromada sboru dobrovolných hasičů
v Českých Heřmanicích se uskuteční v pátek 13. ledna 2017
od 19.00 hod. v hasičárně.
V sobotu 28. ledna 2017 vás sbor dobrovolných hasičů
zve na tradiční zabíjačku. Pochoutky z vepříka se budou opět
podávat v salonku Naší hospody od 11.00 hod.
V neděli 5. března 2017 od 14.00 hod. pořádáme další dětský karneval.
K vidění bude tradiční promenáda masek, připraveny budou různé soutěţe a na
závěr bohatá tombola.
-př-

Černá - Svatotomská Madona
Kaţdý máme výjimečný vztah k nějaké věci, který přesahuje obecný
náhled okolí. Pro jednotlivce to jsou často historické artefakty spojené
s konkrétním rodem, předky či zajímavými osobnostmi. Ve zdivu statku
opracovaný kámen s vytesaným letopočtem 1733 je pro někoho jen kus opuky,
pro potomka rodu však historický doklad o ţivotě jeho předků mnoho pokolení
nazpět. Zaţloutlá fotografie mladého muţe v rakousko-uherské uniformě nic
neříká cizímu člověku. Pro pravnuka muţe na fotografii je to doklad
nevyčíslitelné ceny, stvrzující příslušnost pradědečka v 1. světové válce k Feld
Jäger Bataillon (Praporu polních myslivců). Pro cizince jsou české
korunovační klenoty krásnou sbírkou zlatých uměleckých děl, pro nás jsou
nejvzácnějším dokladem tisícileté existence našeho státu.
Také místní společenství pečují o doklady historie, kultury, umu, slávy i
bolestech předchozích generací. Hasiči „oprašují“ své staré stříkačky, prapory,
části uniforem, sportovci připomínají své počátky starými fotografiemi, zápisy
a kronikou, městys se přihlásil ke svému historickému znaku, názvu, prvnímu
písemnému zápisu…
V depozitáři svatojakubské farnosti byl před pár lety nalezen starý,
poškozený obraz Panny Marie s Jeţíškem označovaný jako „Černá nebo
Svatotomská“ Madona. Originál obrazu, podle legendy, byl namalován
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v nejrannější křesťanské době evangelistou svatým Lukášem. Podle něj byly
hlavně ve středověku vytvářeny nejrůznější kopie. Jedna ze třech nejstarších,
původem z Milána, byla darována v polovině 12. století českému králi
Vladislavu II. císařem Fridrichem Barbarossou. Císař Karel IV. ji pak věnoval
roku 1356 nově vybudovanému klášteru augustiniánů do Brna. Obrazu byla
připisována zázračná moc a především byl uctíván po záchraně Brna před
Švédy 15. 8. 1645, kdy 426 vojáků a tisíc civilistů ubránilo město před
Torstensovou armádou s 28 tisíci muţi,
kteří neúspěšně obléhali město čtyři
měsíce.
Časem značně poškozený obraz
„českoheřmanské Madony“ byl v tomto
roce
restaurován
v akademické
restaurátorské dílně Bergerových a o
posvícení byl instalován do místního
chrámu.
Díky
finanční
podpoře
Pardubického kraje, našeho městysu a
štědrosti farníků se podařilo obnovit,
moţná zachránit jedno z děl historicky
spjatých s touto obcí respektive farností.
Bohuţel zatím ani archivní bádání
nevydalo tajemství kdy, kým a v jakých
souvislostech
se
Černá
Madona
v Heřmanicích objevila. Kaţdá vzácná
věc však skrývá svá tajemství. A
Madona je vzácná.
- jc-

Základní škola Sloupnice
Ve čtvrtek 1. září 2016 začal ve sloupnické základní škole nový školní
rok. Přivítali jsme 15 prvňáčků a dalších 8 nových ţáků ve vyšších ročnících,
z toho 7 přišlo do 6. třídy. Pro vzájemné seznámení se v rámci nového kolektivu
a pro seznámení dětí s třídní učitelkou paní Mgr. Petrou Hospodkovou byl na
začátek září naplánován dvoudenní adaptační kurz 6. třídy, který se uskutečnil
v krásném prostředí Toulovcových maštalí. Všichni ţáci i oba učitelé si jej
opravdu uţili a proţili společně krásné dva dny nabité týmovými aktivitami a
toulkami přírodou pískovcových skal. V měsíci září jsme také vyrazili na
cyklistické závody v Chocni, ze kterých přivezli medaile Ondřej Mikulecký a
Nikola Kulhavá ze VII. třídy, přičemţ se ani ostatní ţáci naší školy rozhodně
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neztratili.
Takřka po celé září
přálo počasí, a tak se mohli
ţáci prvního stupně o
velkých
přestávkách
vydovádět na naší rozlehlé
školní zahradě. Uţ se moc
těšíme, aţ na ní příští jaro
vybudujeme
prolézací
provazovou
loď
se
skluzavkou a altán, který
bude slouţit jako venkovní
učebna.
Adaptačni pobyt ţáků 6. třídy
Od začátku měsíce
října se rozběhla výuka nepovinných předmětů, které si ţáci mohou zvolit podle
svého zájmu. Mezi nejoblíbenější patří tradičně Pohybové a sportovní aktivity,
Zdravotní tělesná výchova a Pěvecký sbor. Současně se také rozběhly zájmové
krouţky, např. krouţek, ve kterém budou děti společně tvořit školní časopis
nebo ve kterém budou „kamarádit s kníţkou.“ Dále pak děti mají moţnost
navštěvovat Agroenvironmentální či Včelařský krouţek. Ve větší míře také
škola nabízí ţákům doučování.
Na
podzim
také
proběhly
tradiční
akce
školní
druţiny.
Jednou
z nich
byla
oblíbená
drakiáda, které tentokrát
příliš nepřálo počasí, a tak
musela
být
několikrát
přesunuta. Další významnou
druţinovou
akcí
byl
Lampionový
průvod
Sloupnicí, který se za
velkého zájmu dětí i
dospělých konal 25. 10.
2016. Tradičně velký ohlas
Naši noví prvňáci
hlavně menších dětí má také
návštěva Mikuláše, anděla a čertů. Před Vánocemi a zimními prázdninami nás
ještě čekají sportovní turnaje ţáků prvního a druhého stupně, třídní vánoční
besídky a společné vánoční zpívání na schodech. A v lednu zase do školy
Přejeme Vám krásné Vánoce a do nového roku zdraví, lásku a
optimismus.
Kolektiv učitelů ZŠ Sloupnice
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Dětem
Kdyţ se pastýři dozvěděli o tom, ţe se nedaleko Betléma právě narodil
Jeţíš, rychle spěchali najít to místo. Ale kdo byl tím poslem, který jim o
miminku pověděl a v kterou denní dobu to bylo? Vybarvi políčka s veselými
smajlíky ţlutě a se smutnými nebo rozzlobenými černě nebo tmavě modře a vše
se za chvíli dozvíš.

http://deti.vira.cz/files/files/importovano/smajlici-1.jpg

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 20. prosince 2016

Uzávěrka příštího čísla bude 3. března 2017
28

