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Zprávičky z jednání zastupitelstva obce :










Dne 21. 2. 2011 :

ZO schválilo celoroční hospodaření obce a
závěrečný účet Obce České Heřmanice za rok 2010 bez
výhrad.
ZO vzalo na vědomí skutečnost stočného v roce 2010 v obci České
Heřmanice. Příjmy činily 6.639,- Kč (pouze za 1.Q 2010) a výdaje činily
203.093,- Kč. Celkově stočné bylo ve ztrátě 196.454,- Kč, což bylo
především dáno opravami, čištěním a optickou inspekcí stávající kanalizace.
Důvodem těchto výdajů bylo odstranění nátoku balastních vod do
kanalizace, čímž docházelo k finanční ztrátě při provozu kanalizace a ČOV.
ZO schválilo finanční příspěvek 8.560,- Kč pro Městskou knihovnu
v Ústí nad Orlicí. Roční příspěvek slouží k spolufinancování knižního fondu
Městské knihovny s možností využití knih v místní knihovně České
Heřmanice.
ZO jednalo o čtyřech žádostech zájemců o přijetí do pracovního
poměru na veřejně prospěšné práce (VPP). Původní Dohoda o vytvoření
pracovních příležitostí v rámci VPP byla ukončena 31.1.2011. Nově je
možné s Úřadem práce (ÚP) uzavřít tuto dohodu od 1.3.t.r. pouze do
30.6.t.r., což je pro zaměstnance nevýhodné. Současně od tohoto roku platí
nová Normativní instrukce č. 1/2011 vydaná MPSV, kdy žadatel o tuto
pracovní příležitost nedostane doporučení od ÚP, jestliže pracoval v
posledních dvou letech u obce, u které žádá o přijetí do pracovního poměru.
Tímto dvě žádosti nepřipadají v úvahu. Jedna žádost byla před jednáním ZO
stažena a jedna opětovně nepřipadá v úvahu, neboť žadatel nesplňuje kriteria
ÚP (není veden v evidenci déle jak 6 měsíců). Dále starosta informoval ZO,
že pravděpodobně od července bude možné uzavřít s ÚP novou dohodu na
delší období než nynější čtyři měsíce. Součastně se také snižuje příspěvek od
ÚP na jedno pracovní místo na 9.000,- Kč měsíčně. Tímto ZO prozatímně
neschvaluje vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných
prací v roce 2011.
ZO schválilo Plán kulturních akcí v obci na rok 2011 v předložené
podobě.
ZO neschválilo nabídku na nákup vysavače ECO systém POWER
BASE.

Dne 07. 03. 2011 :

ZO schválilo schodkový Rozpočet obce pro rok 2011 v paragrafovém
znění. Příjmy: 5.023.215,- Kč a výdaje: 5.567.150,- Kč. Schodek ve výši
543.935,- Kč bude financován úsporami obce z minulých let. Dále ZO
stanovilo, že ve výdajové stránce rozpočtu nesmí být překročen stanovený








objem provozních a investičních výdajů dle jednotlivých paragrafů
schváleného rozpočtu obce na rok 2011. V rámci paragrafů se změna v
jednotlivých položkách výdajů kromě mzdových povoluje. Obec v rámci
schváleného rozpočtu na rok 2011 poskytne příspěvky těmto organizacím:
příspěvková organizace MŠ České Heřmanice – 186.000,- Kč, ZŠ České
Heřmanice – 242.000,- Kč, TJ SOKOL České Heřmanice – 21.000,- Kč,
Farnost sv. Jakuba České Heřmanice – 24.000,- Kč, SDH České Heřmanice
– 4.000,- Kč a SDH Netřeby – 3.000,- Kč.
ZO schválilo úhradu ve výši 376.469,- Kč s DPH společnosti Vodovody a
kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o., Čelakovského 6/II, 566 01 Vysoké Mýto za
poměrnou část nákladů vzniklých provozem kanalizace a ČOV, které nebyly
pokryty v roce 2010 výnosy. Podle provozovatelské smlouvy č. 1/2009 se
společností Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o. je ztráta kryta buď
zvýšením ceny stočného, nebo uhrazením ze strany vlastníka.
ZO schválilo Dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace
Základní škola České Heřmanice ze dne 6.9.2010 a Dodatek č. 1 ke
zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola České Heřmanice ze
dne 6.9.2010.
ZO schválilo jednorázové doplacení celého příspěvku na provoz pro
ZŠ České Heřmanice.
ZO souhlasilo s pronájmem sálu na výstavu modelářské techniky a GP
Mini-z Cup. Obec bude hradit náklady spojené s provozem a případné
náklady na topení uhradí ostatní pořadatelé.

Dne 21. 03. 2011 :

ZO schválilo předloženou Rámcovou smlouvu o dodávce elektřiny mezi
Obcí České Heřmanice a firmou BICORN s.r.o., Praha na období 1.4.2011
do 31.3.2012, která zvítězila ve veřejné zakázce.

ZO schválilo předloženou Smlouvu o sdružených službách dodávky a
odběru zemního plynu mezi Obcí České Heřmanice a firmou Pragoplyn, a.s.,
Praha, na období 1.4.2011 do 31.3.2012, která zvítězila ve veřejné zakázce.

ZO jednalo o nabídce firmy AGRO ZS MORAVA s.r.o., Kunovice na
zpracování žádosti o dotaci na akci „Revitalizace Sloupnického potoka s
retenční nádrží a poldrem nad obcí České Heřmanice“. Na akci je možné
získat 90% dotace z Operačního programu životní prostředí (OPŽP) oblast
podpory 1.3 Omezování rizika povodní. Mezi způsobilé výdaje patří
příprava žádosti a projektů 5% z celkových přímých realizačních výdajů,
propagace, DPH, technický dozor 3%, nákup pozemků 10%, vedlejší
rozpočtové náklady 3%, vícepráce do výše rozpočtové rezervy – max. 5%.
Do nezpůsobilých výdajů jsou zahrnuty poradenské služby, dotační
management, projekty před akceptací žádosti, realizace zadávacího řízení na
zhotovitele dokumentace pro provedení stavby, na technický dozor v

průběhu výstavby a na zhotovitele stavebních prací. Tím, že obec má
přislíbeny dotace na akce „Zateplení ZŠ České Heřmanice“ a „Revitalizace
obce České Heřmanice“ a bude je muset kofinancovat, neschvaluje tuto
předloženou nabídku.

ZO schválilo předloženou Kupní smlouvu o dodávkách pohonných hmot
na čerpací stanici Tisová mezi Obcí České Heřmanice a firmou Milas o.s.,
Karlovy Vary.

ZO schválilo předloženou Smlouvu o dílo mezi Obcí České Heřmanice a
Renátou Ulmannovou, Libchavy na organizaci výběrového řízení
III. kategorie na dodavatele služeb k projektu „Revitalizace obce České
Heřmanice“ ve výši 12.000,- Kč s DPH.

ZO schválilo předložený Dodatek č. 9 Smlouvy o dílo na služby spojené s
tříděním odpadu mezi Obcí České Heřmanice a firmou EKOLA České
Libchavy s.r.o., České Libchavy. Obec bude nově při třídění odpadu sbírat
papír od 1.4.t.r.
 ZO schválilo Rozpočtové opatření č. 1/2011 v předložené podobě.
Rozpočtovým opatřením dojde v souladu s ustanovením §16 zákona
č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, k přesunu
rozpočtových prostředků, aniž se změní celkový objem rozpočtu.
Dne 04. 04. 2011 :

Starosta poděkoval minulým zastupitelům, kteří již nekandidovali do
ZO, za příkladnou práci pro obec a vzornou spolupráci mezi všemi členy ZO
a předal jim na památku knihu Města a obce Pardubického kraje.

ZO jednalo o žádosti EVT Stavby s.r.o., Svitavy o navýšení ceny za
povrchovou úpravu místních komunikací po výstavbě kanalizace a ČOV,
která bude zhotovena mimo výkopů po kanalizaci. Původní objednávka je
pouze na zhotovení penetrací (dvojitý emulsní postřik s dvojitým podrcením
kameniva). Ovšem na některých místních komunikacích jsou velké
propadliny, které je potřeba nejprve vyrovnat obalovanou směsí a poté
zhotovit finální úpravu. Tímto ZO schválilo nabídku firmy EVT Stavby
s.r.o., Svitavy na vyrovnání spodních vrstev místních komunikací před
zhotovením finálních povrchových úprav na těchto komunikacích ve výši
45.000,- Kč bez DPH.
Dne 18. 04. 2011 :

ZO schválilo cenovou nabídku firmy ODYSEA ŠVEC s.r.o.,
Chotovice na zhotovení a umístění dětských herních prvků v místních
částech Netřeby a Chotěšiny ve výši 100.880,- Kč a dále schválilo nákup
materiálu včetně dopravy do dopadových ploch pro tyto dětské herní prvky
ve výši 11.120,- Kč.

ZO jednalo o vyhodnocení investičního záměru „Zateplení základní

školy v Českých Heřmanicích“, který představil předseda finančního výboru
DiS. M. Šimek. Předmětem prezentace byla analýza zpracovaná Ing. Karlem
Šimkem. Analýza simuluje různé varianty zadání a jejich dopad na celkovou
finanční rozvahu včetně doby návratnosti projektu. Dále starosta představil
orientační nabídku banky na poskytnutí úvěru ve výši 3 mil. Kč. Po obsáhlé
diskusi se ZO shodlo pokračovat v přípravě realizace této akce.

ZO pověřilo starostu zadat výzvu k předložení nabídky na zpracování
výběrového řízení na realizaci akce „Zateplení základní školy v Českých
Heřmanicích“ firmě JAFIS s.r.o., Litomyšl.
 ZO souhlasilo předloženou zadávací dokumentací pro výběrové řízení na
akci „Revitalizace obce České Heřmanice“ a schválilo členy výběrové
komise pro výběrové řízení na realizaci akce „Revitalizace obce České
Heřmanice“ – L. Bednář, P. Hudeček a T. Jeřábek.

ZO schválilo předloženou nabídku firmy Vodovody a kanalizace
Vysoké Mýto, s.r.o., na opravu 30,5 m původní kanalizace v cenové výši
325.800,- Kč včetně DPH. Jedná se o odstranění nátoku balastních vod do
původní kanalizace vnitřní vystýlkou, čímž se vytvoří nová těsná kanalizace
ve stávající kanalizaci.

ZO schválilo odpis pohledávky ve výši 1.320,- Kč v příspěvkové
organizaci ZŠ České Heřmanice. Jedná se o předepsanou zálohu zákonného
pojištění zaměstnanců v roce 2003 ZŠ a MŠ České Heřmanice, která přešla v
inventuře na novou ZŠ České Heřmanice.

ZO schválilo Aktualizaci č. 3 Místního programu obnovy venkova
Obce České Heřmanice na období 2007 – 2013 s tím, že některé akce jsou
již hotovy a další akce je zapotřebí zaktualizovat či nově vložit.

ZO schválilo předloženou nabídku Geodézie Cindr - Ing. Miloslav Cindr,
Česká Třebová na zhotovení geometrického plánu budovy ČOV a oddělení
budovy okolo ČOV ve výši 5.500,- Kč bez DPH pro potřeby zápisu do
katastru nemovitostí na list vlastnictví obce.

ZO schválilo přihlášení Obce České Heřmanice do prestižní soutěže
Vesnice roku 2011.

ZO schválilo předloženou nabídku č. 11025 firmy JD DLOUHÝ s.r.o.,
Vračovice-Orlov na povrchovou úpravu částí místních komunikací a
chodníku ve výši 30.204,- Kč bez DPH. Jedná se o lokality: v Českých
Heřmanicích před čp. 43 (emulzní výsprava), za čp. 38 (hutnění frézované
drtě), u čp. 28 (doplnění frézované drtě po kanalizaci), u čp. 31 (rozšíření
komunikace), u čp. 88 (emulzní výsprava po kanalizaci), u čp. 77 (oprava po
plynofikaci) a chodník v místní části Netřeby (pokládka obalované směsi po
výškové úpravě poklopů na kanalizaci).

Starosta informoval ZO, že dne 17.4. na výstavě modelářské techniky
bylo obci předáno RC Teamem Vysoké Mýto čestné uznání za dlouhodobou
podporu a spolupráci v oblasti modelářských aktivit.

Dne 02. 05. 2011 :

ZO schválilo zaplacení faktury Ing. Karlu Diblíkovi – Signál, Choceň
za doposavad provedené opravy věžních hodin v kostele Sv. Jakuba ve výši
32.700,- Kč. Do budoucna je ale potřeba podepsat s panem Diblíkem
servisní smlouvu, ve které bude uveden ceník služeb. Dále bude v kostele
servisní kniha, kde bude zaznamenáno, kdy byla provedena a jak dlouho
trvala oprava, čeho se týkala oprava. Co se týče oprav, bude ZO dopředu
písemně informováno o cenové výši opravy.

ZO schválilo předloženou Dohodu o partnerství k projektu
„Technologické centrum, elektronická spisová služba a vnitřní integrace
úřadu pro město Vysoké Mýto“ mezi Obcí České Heřmanice a Městem
Vysoké Mýto.

ZO neschválilo abídku firmy JD Dlouhý s.r.o., Vračovice - Orlov na
opravu místní komunikace KN č. 1254 v k.ú. České Heřmanice v místní
části Netřeby ve výši 29.263,- Kč.

ZO jednalo o žádosti občanského sdružení Zasaď les o koupi pozemku
k zalesnění, čímž by vznikl v obci nový remízek. Starosta informoval ZO, že
obec nemá k tomuto účelu vhodný pozemek. ZO bere tuto informaci na
vědomí.
- pe -

Informace z obecního úřadu :
UPOZORNĚNÍ – místní poplatek za provoz systému shromaždování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů zůstává pro
rok 2011 ve výši 360,- Kč. Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy
nejpozději do 28. února a do 30. září, nebo je splatný jednorázově nejpozději
do 30. června.
Místní poplatek ze psa také zůstává pro tento rok ve stejné výši: a) za prvního
psa 100,-Kč, b) za druhého psa a každého dalšího 150,-Kč. Poplatek je splatný
nejpozději 30. června.
Obecní úřad oznamuje, že v pondělí 4.7.2011 bude zavřeno.
Komunikační schránka - Pardubický kraj ve spolupráci se Správou a údržbou
silnic Pardubického kraje realizuje projekt tzv. komunikačních schránek, jejichž
prostřednictvím může veřejnost vyjadřovat své názory a připomínky k aktuální
situaci v oblasti dopravní obslužnosti a stavu silnic. Jedná se o snahu co
největšího zapojení veřejnosti do problematiky údržby silnic a o získávání
informací a zkušeností občanů, kteří dennodenně silnice využívají.
Vyplněný anketní lístek můžete odevzdat do komunikační schránky, která je
umístěna na obecním úřadě.
- pe -

Dle plánu preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany pro rok
2011 obec zveřejňuje v Heřmánku 2/2011 následující článek:

CO BYCHOM MĚLI VĚDĚT O POŽÁRNÍ OCHRANĚ
Kdybychom Vám položili otázku, jaké právní předpisy znáte, určitě bychom se
nesetkali s příliš nadšenou odpovědí. Motoristé si vzpomenou na vyhlášku o
silničním provoze, k tomu každý z nás přidá ta ustanovení, která využívá ve své
profesi a pak se nám přizná, že to bude s právním vědomím asi všechno.
Upřímně řečeno, taková odpověď nás příliš nepřekvapí. Svět paragrafů je pro
nezasvěcence obestřen tísnivou atmosférou soudních síní, soudců v talárech,
rozsudku, který může změnit celý lidský život od základů. Zkrátka a dobře, této
oblasti se hledíme obloukem vyhnout, přesto nikdo nebude popírat užitečnost
zákonů – zvláště díky tomu, že žijeme mezi lidmi a občas jen dobrá vůle
nestačí. Nebude proto na škodu, když se na požární ochranu podíváme tentokrát
spolu s právníky právě přes brýle paragrafů.
Základním dokumentem, v němž je zakotven význam požární ochrany, je zákon
o požární ochraně, ale vzhledem k tomu, že zákon nemůže obsahovat všechna
důležitá ustanovení, jsou zde i prováděcí vyhlášky a další právní předpisy, ke
kterým můžeme zařadit – nařízení vlády, nařízení krajů a případně i vyhlášky
obce. Tato naše úvaha sotva někoho zavede do prodejny právnické literatury,
dovolte tedy zvláště pro ty, kteří se ještě řídí zásadou – „Nehas, co tě nepálí“,
odcitovat :
Občané jsou povinni si počínat tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména
při používání, tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů,
při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek,
manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení.
Slova – „Občané jsou povinni počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požárů
….“ Bychom si měli vrýt do paměti a připomenout si je vždy, když se ocitneme
v situaci, kdy by se oheň mohl změnit z dobrého sluhy na zlého pána.
A jestliže přece k požáru dojde? Zákon pamatuje na povinnosti občanů i v
takovém případě a říká, že každý z nás je při zjištění požáru povinen učinit vše
pro jeho uhašení a není-li to v jeho silách, vyhlásit poplach a bezodkladně
oznámit Hasičskému záchrannému sboru vše potřebné pro včasný zásah. Ono
„kde, co, jak“ se zdálo možná zbytečné. Operační důstojníci Hasičských
záchranných sborů by však do tohoto našeho povídání mohli přispět mnohými
ukázkami telefonních hovorů typu
„Haló, proboha přijeďte, už hoří skoro celá střecha!“ „Ano, řekněte kde to ....“

„Proboha – no přece tady, tak honem přijeďte …“ a následuje klapnutí
telefonního sluchátka. Velkým problémem se jeví i používání mobilních

telefonů. Pokud zavoláme na číslo „150“ nebo „112“, dovoláme na ohlašovnu
požáru v kraji, která je na HZS v Pardubicích. Proto je nezbytné nahlásit
KDO A ODKUD VOLÁ, KDE HOŘÍ A CO HOŘÍ.
Překvapivé dobrodružství připravil hasičům občan, který oznámil požár
obyčejné dřevěné kolny. A aby mu nikdo nemohl vyčítat nesprávné skladování
závratného množství nafty a několika lahví s propan-butanem, raději jejich
přítomnost zasahujícím hasičům zamlčel. Zbytečně, přihlásily se samy a
způsobily další velké škody.

A co říci o sobectví jistého chataře, který poté, co zpozoroval požár chaty
svého souseda a současně i soka ve výstavbě, přilil ještě pro jistotu kanistr
benzínu, sedl a odjel do města, předstírajíc, že v době požáru byl na nákupech
ve městě. V zájmu spravedlnosti je třeba dodat, že měl dvojitou smůlu. Jednak
jej usvědčil náhodný turista, kterého si ve své pomstychtivosti nevšiml, a
jednak požár přiživený hořlavou kapalinou si nevybíral a přišel si na své i na
jeho majetku.
Pro úplnost je třeba dodat, že držitelé prostředků vhodných pro zdolávání
požárů jsou povinni je poskytnout. Na výzvu velitele zásahu jsme povinni
pomáhat podle všech svých možností. Od této povinnosti jsou osvobozeni
občané mladší 18 a starší 60 let, tělesně a duševně postižení a těhotné ženy.
Výjimku zákon činí ještě u osob, jejichž činnost je naléhavější než osobní
pomoc, například lékařů záchranné služby nebo policistů či vojáků. Ale řekněte
sami, zda je nutné volat na pomoc zákon tam, kde by podaná ruka měla být
lidskou samozřejmostí.
Ve světle paragrafů, miliónových škod, desítek zraněných a těch, kterým
již nebylo pomoci, se jasně ukazuje význam požární prevence. Jeho strohé
litery se zpravidla stanou výmluvnými tehdy, když neštěstí postihne právě nás.
To už však promlouvají pozdě.
Ptáte se na návod, jak se střetu s paragrafy vyhnout? Snad ho podá naše
„desatero“ požární prevence.
Každý občan je zejména povinen:
1. zdržet se kouření, manipulace s otevřeným ohněm na požárně
nebezpečných místech,
2. udržovat v řádném stavu topidla, komíny, kouřovody, elektrická a jiná
zařízení,

3. zajistit, aby v blízkosti topenišť a zdrojů tepla se nenacházeli hořlavé
látky,
4. dbát o to, aby topidla a zapnuté elektrické a plynové spotřebiče nebyly
ponechány bez dozoru,

5. dbát, aby popel byl sypán vychladlý a do nádob k tomu určených,

6. pečovat o řádný dozor nad dětmi, zamezit jim přístup k zápalkám a
hořlavým látkám,
7. používat všechny tepelné a jiné spotřebiče jen k účelu, ke kterému jsou
vyrobeny, používat jen schválené spotřebiče a dodržovat návody k jejich
obsluze,
8. zachovávat opatrnost při skladování hořlavých látek a látek se sklonem k
samovznícení, ukládat je ve stanoveném množství,
9. udržovat pořádek a čistotu na půdách, chodbách a ve sklepích,

10. dbát nevyšší opatrnosti v době sucha, žní a v topném období.
Naše desatero má sloužit jako návod, rada, výstrahy – jak jen chcete.
- pe -

Nabídka společnosti Abivia s.r.o.

Někteří naši spoluobčané se čím dál častěji dostávají do tíživé až neřešitelné
finanční situace. Jedinou zákonnou možností, jak tyto problémy zvládnout a
znovu začít vést normální život, je oddlužení – osobní bankrot dle
insolvenčního zákona. Je to jediný zákonný postup.
Insolvenční řízení zastaví probíhající exekuce, růst poplatků, penále a úroky. Při
dodržení zákonných podmínek po pěti letech splácení soud zbývající dluh
promine.
Společnost Abivia s.r.o. se touto problematikou zabývá již několik let - od
platnosti insolvenčního zákona. Se zázemím specializované právní kanceláře a
více než padesáti pobočkami po celé ČR je největší a patří k nejspolehlivějším
společnostem, které se zabývají oddlužením. To mohou potvrdit více než 3 000
spokojených klientů (a každý měsíc nejméně sto dalších).
Jsme schopni poskytnout nejen základní informace, ale individuálně a
objektivně posoudit a seriózně vyhodnotit každou konkrétní finanční situaci
klienta.
VEŠKERÉ KONZULTACE POSKYTUJEME ZDARMA - právě proto, že
jsme si dobře vědomi finanční tísně našich klientů. V případech, kdy je nutné
oddlužení, poskytujeme kompletní a kvalitní servis včetně vypracování návrhu
a dokumentace, podání k soudu a sledování případu až do konečného
rozhodnutí. Vše řešíme profesionálně a naprosto diskrétně.
Vnímejte prosím tuto nabídku jako pomocnou ruku pro Vás občany, kteří už

opravdu nevíte kudy kam a možná Vám schází právě tyto potřebné informace.
Pokud se stejně jako já domníváte, že pro některé z Vás může být tato nabídka
přínosem, obraťte s důvěrou na naši společnost na níže uvedené kontakty
Michal Petráček - IBS, zástupce spol. abivia s.r.o.
Veverkova 1343 ( bývalá budova Bavlny, 5. poschodí )
500 02 Hradec Králové
Tel.: 733 720 547
e-mail: abiviahk@centrum.cz
www.abivia.cz

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY A ŠKOLIČKY
Konec školního roku se nezadržitelně blíží a my školáci „finišujeme“, abychom
stihli vše, co máme naplánováno V dubnu proběhl projekt „Kolo“, kde jsme si
připomněli pravidla silničního provozu a zkusili jízdu zručnosti, kterou všichni
bez problému zvládli.
V květnu jsme pozvali všechny maminky, babičky a ostatní hosty na Besídku
pro maminky. Děti ze školky si připravily vystoupení plné pestrých básniček,
písniček a tanečků na téma „Sportovci“. Školáci zahráli krásnou a vtipnou
pohádku o Červené Karkulce. Na závěr děti ze školky a školy zazpívaly
maminkám společně písničku. Děkujeme všem, kteří přispěli na dobrovolné
vstupné, z kterého se všem dětem zaplatilo vystoupení kouzelníka jako dárek ke
dni dětí a zbytek na výlet
do Westernového městečka
v Boskovicích.
V pátek 6.5. byl den
otevřených dveří na místní
čistírně odpadních vod, kde
děti z MŠ a ZŠ zarecitovaly
básničky
a
zazpívaly
písničku.
11. května v rámci projektu
„Vesmír“ jeli školáci do
Hradce
Králové
do
Hvězdárny. Dětem bylo
hezkou formou vysvětleno
střídání ročních dob, střídání dne a noci, mohly si prohlédnout souhvězdí jarní a
letní oblohy a asi největším zážitkem bylo pozorování slunce obrovským

dalekohledem. Odpoledne jsme ještě navštívili Obří akvárium, kde se děti
mohly seznámit s podmořským světem a také zakoupit nějaký ten suvenýr. Po
příjezdu domů děti neodcházely, ale zůstali jsme ve škole a když se dostatečně
setmělo, šli jsem pozorovat noční oblohu a zkoušeli jsme, co všechno jsme se
na hvězdárně dozvěděli a zapamatovali. Potom nás čekala noc ve škole a druhý
den projekt pokračoval výtvarným zpracováním našeho projektu. Fotky si
můžete prohlédnout na naší webové stránce.
Ve středu 1. června děti ze školky oslavily den dětí na školní zahradě. Bylo pro
ně připraveno dopoledne plné her a soutěží. Za své výkony si všichni
vysoutěžily sladkou odměnu.
Tradiční lehkoatletický trojboj proběhl ve čtvrtek 2.6. za účasti školek ze
Zámrsku, Sloupnice a
Tisové. Letos nám
naše
děti
udělaly
velkou
radost.
Kristýnka Zabáková
zvítězila ve všech třech
disciplínách – hod, běh
a
skok.
Nikolka
Kopecká obsadila 3.
místo v běhu, Patrik
Klapal 1. místo hodu a
3. místo ve skoku a
Jirka Balcar 3. místo
v hodu. Jsme rádi, že
nám zde vyrůstají
zdatní sportovci.
Do konce roku čeká školkáčky ještě námořnická výprava, kdy jako parta
malých námořníků „doplujeme po moři“ k místním rybníkům. Závěr školního
roku bude patřit rozloučení s předškoláky. Letos se loučíme s těmito dětmi:
Haničkou Janíčkovou, Jirkou Balcarem, Natálkou Slavíkovou, Terezkou
Dvořáčkovou, Tomáškem Mackem, Kristýnkou Zabákovou, Nikolkou
Kopeckou a Míšou Součkem. Odměnou pro budoucí školáky bude noc ve
školce.
V závěru roku nás ještě čeká divadlo v MŠ a výlet, který si děti samy vybraly –
Westernové městečko v Boskovicích. A pak už hurá prázdniny !!!!!! Doufáme,
že budou slunečné, „nepršavé“ a že si je děti náležitě užijí a budou se těšit zase
za námi v září do školy a školky. Tak všem přejeme hezké prázdniny a
nashledanou v září ☺
- jk -

Sbor pro občanské záležitosti informuje:
V měsíci květnu navždy opustil naše řady pan Josef Macek z Chotěšin.
Čest jeho památce.
x

x

x

x

x

x

x

V polovině měsíce června oslavili v kruhu rodiny 50 let společného života
manželé Věra a Milan Kafkovi z Českých Heřmanic.
Do dalších společných let jim přejeme hodně zdraví a rodinnou pohodu.

Společná fotografie se starostou obce

_ _ _

Upozornění:

_ _

V Heřmánku č. 1 byl zveřejněn plán kulturních akcí na rok 2011. Tento plán je
pouze informativní a pořadatelé mohou termíny ještě měnit. Je proto třeba
sledovat např. internetové stránky obce, kde jsou zveřejňovány aktuální
informace
nebo
hlášení
místního
rozhlasu.

Netřebské řádky
Letošní velikonoce si dali na čas, byli až na konci dubna. A jako vždy chlapci si
vykoledovali
malovaná
vajíčka
a
děvčata dostala
nářez.
Jak jste si asi
všimli, jedna
z fotografií, je
poněkud
staršího data,
ale jak je vidět
dle
zúčastněných,
historie
se
opakuje. Na letošní fotografii jsou z leva: Dočkal Míša a Natálka, Pánek
Honzík, Pachl Domča, Matěj od Flídrů a Brychta Aleš. A kdo nepoznal, tak
obsazení na fotografii z roku 1970 jsou zprava: Dočkal Bohouš, Pánek Pepíček,
Šplíchalová Janička, Matějka Lubošek, Pánková Janička a za nimi Pekařová
Miluška. Sluší jim to, jen bych řekla, že móda se nepatrně změnila.
Po velikonocích v sobotu
jsme
slavili
svátek
čarodějnic. Měli jsme
letos dvě o které se
postarali místní děti. A
jak je vidět, dětí tu
máme opravdu mnoho.
K občerstvení nechyběly
párečky na ohýnku,
limča a pro dospělé
pivečko a třeba i něco
ostřejšího, na co si kdo
troufl.
Dne 6.5.2011 oslavil své
krásné kulaté 80. narozeniny pan Václav Šplíchal. Dovolte mi ještě jednou mu
za všechny popřát vše nejlepší, ale hlavně hodně zdravíčka. I když mu to už
moc „nechodí“ humoru má stále dost a to je to nejdůležitější.

„Osmdesátník“ Václav Šplíchal …

… s dcerou a manželkou

Za krátko 2.7. nás čeká velkolepý sraz rodáků, tak Vás milý rodáci srdečně
zveme. Pozvánku s programem najdete na straně 17 tohoto vydání.
Na konci června pojedeme s dětmi místo dne dětí na nějaký výlet. A na konci
prázdnin dne 27.8.2011 se bude konat loučení s prázdninami s opékáním
selátek a s tancovačkou se skupinou Vepřo - knedlo - zelo.
Přeji Vám všem krásné léto a hlavně dětem nezapomenutelné prázdniny!
- do -

Čápi informují:
Dovolte i nám podat pár informací z letošního života u Vás. Se svým příletem
jsme se mírně opozdili a tak jsme dorazili až v sobotu 16. dubna, ale protože se
tu opět proháněli ti podivní ptáci co divně vrčí a při letu vůbec nemávají křídly,
tak jsme odlétli okouknout okolí. V neděli jsme se vrátili a protože pohyb těchto
podivných ptáků byl minimální, tak jsme se bez odkladů pustili do úpravy
hnízda. Následovaly obvyklé procedůry nutné pro vznik našeho potomstva a
družka postupně snášela vejce. Ani letos jsme nebyli ušetřeni nezvané návštěvy
původní obyvatelky, která se nás opět pokoušela 1. května z hnízda vypudit. To
se ji sice nepodařilo, ale jedno vejce nám přece jenom z hnízda vyhodila. My se
ale nevzdali a na přelomu května a června se nám ze zbylých vajec postupně
vylíhla tři čápátka. Trochu jsme trnuli, zda se nebude opakovat prudká změna
počasí, která nás loni připravila o obě mláďata. Malou útěchou nám mohlo být,
že toto postihlo celé dvě třetiny hnízd ve střední Evropě. Letos jsme snad již z
nejhoršího venku, mláďata se mají k světu, potravy pro ně je v okolí dostatek a
tak se máme co činit. Těší nás Váš zájem o nás, alespoň tak usuzujeme z
neustálého sledování a pozorování. Tak nám držte palečky, aby se nám podařilo
tu naší drobotinu vychovat a my se v září zase ozveme.

ZPRÁVIČKY OD HASIČŮ
V pátek 13. května jsme oslavili svátek svatého Floriána bramborákovými hody
u hasičárny. Krásné počasí a dobré občerstvení nalákalo desítky místních i
přespolních.
Okrskové cvičení letos proběhlo v sobotu 21. května ve
Voděradech. Heřmanští hasiči poprvé v historii přihlásili 4
družstva – 2 družstva žen a 2 družstva mužů.
Žen
y 1
v tr
adič
ním
složení:
Eva
Jirsáková,
Jarka
Kafková,
Alena
Kučerová,
Iveta
Součková,
Jitka
Hrnčířová,
Ilona
Šplíchalová a Martina
Jeřábková
přivezly
putovní pohár za 1.
místo. Mladší děvčata, která měla letos premiéru ve složení – Iva Kučerová,
Lucka Součková, Tereza Kafková, Klárka Hudečková, Zuzka Šimková, Dana
Vaňousová a Lenka Lipavská předvedly výborný výkon, ale v těžké konkurenci
šesti družstev skončily na 5. místě.
Muži 1 obsadili 2. místo a muži 2 - 5. místo.

Letos se okrskové soutěže zúčastnilo 6 družstev žen
a 8 družstev mužů.
- ej -

Vážení a milí rodáci,
jistě už víte, že jednou z tradic naší malé osady je setkání rodáků z Netřeby.
Tentokrát již po čtyřech letech u příležitosti 350. výročí založení naší obce.
Setkání se koná

v sobotu 2. července 2011
V areálu hasičské zbrojnice na Netřeby

PROGRAM OSLAV dne 2. 7. 2011 :
0800 - 1000 Prezence rodáků
1000 - 1030 Zahájení oslav – přivítání M. Dočkalová, proslov starosty obce
1030 -1130 Přednáška pracovníků Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě
(PhDr. R. Urbánek a PhDr. D. Vích) – Netřeby ve světle poznatků
archeologie a etnologie
30
00
11 - 12 Vystoupení „malých Netřebáků“
1200 - 1330 Oběd
1330 - 1400 Prohlídka techniky SDH Netřeby
1400 - 1500 Dechová hudba „Choceňačka“
1500 - 1530 Vystoupení žen z Pohodlí
1530 - 1630 Dechová hudba „Choceňačka“
1630 - 1700 Ukázka historického šermu
1700 - 1830 Volná zábava
od 1830

Hudba k poslechu a tanci - 60 až 80 léta - DJ Jarda Marcal

V odpoledních hodinách je možné se po obci projet kočárem.
Změny programu vyhrazeny a časy jsou pouze orientační !!!
Bohaté občerstvení zajištěno

KOMINICTVÍ
Vojtěch Prokeš
Ústí nad Orlicí
IČ : 87682745
Mobil : 733 487 158
email:
kominik.prokes@seznam.cz

Odborné kontroly a čištění spalinových cest,
v souladu s novým Nařížením vlády č.91/2010 Sb.
Cena: 450,- včetně DPH / 1 využívaný komínový
průduch.
Tato cena zahrnuje dopravné, čištění celé spalinové
cesty včetně kouřovodu, výběru branky a sepsání
zprávy o provedené kontrole.
Platnost této kontroly je 1 rok.

K fotografii na titulní straně: Tato malebná chaloupka stojí v Heřmanicích
v Podještědí. Oběvily ji Alena Kučerová a Jana Jirušková při ranní procházce
obcí.
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