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Zprávičky z jednání zastupitelstva obce :









Dne 16. 5. 2011 :

ZO jednalo o možném nepeněžitém vkladu
nemovitostí a technologického vybavení kanalizace a ČOV
České Heřmanice do společnosti Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o.
V této společnosti má také obec již od roku 2001 vložen vodovod. Obec je
ve společnosti vlastníkem podílu rovnajícím se poměru hodnoty vloženého
vodovodu z celkové hodnoty majetku společnosti. Hlavní důvod vkladu
tohoto majetku do společnosti je omezená možnost finančně krýt ztrátu
běžného provozu a do budoucnosti podle zákona tvořit zisk na rozvoj a
obnovu tohoto majetku. Před schválením ZO o vkladu kanalizace a ČOV
České Heřmanice do společnosti Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o.
je také nutno požádat poskytovatele dotace o souhlas se změnou vlastnictví
na část vkládaného majetku při realizaci akce „České Heřmanice –
kanalizace a ČOV“, což je Ministerstvo zemědělství a Pardubický kraj.
Vklad kanalizace a ČOV České Heřmanice do společnosti musí také schválit
valná hromada společnosti na svém jednání. Dále ZO schválilo společnosti
Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o. úhradu nákladů ve výši 28.120,Kč za znalecké posudky na ocenění nemovitostí - kanalizace a ČOV České
Heřmanice a na ocenění technologické vybavení – zařízení čerpacích stanic
č. 1, 2, 3 a 4, domácích čerpacích stanic 1+2 a ČOV České Heřmanice.
ZO jednalo o hasičském vozidle TATRA 805, které má v současnosti
ve vlastnictví obec a bylo využíváno JSDHO Netřeby ke své činnosti. Pro
neekonomický provoz tohoto vozidla bylo v roce 2010 rozhodnuto ZO o
nákupu AVIE, která byla po opravě předána do užívání JSDHO Netřeby. J.
Pánek, také poukázal, že TATRA 805 byla podle záznamu v kronice SDH
Netřeby věnována tomuto sdružení v roce 1958. Pro narovnání vlastnického
vztahu ZO daruje toto hasičské vozidlo T 805 darovat SDH Netřeby. TATRA
805 měla v inventuře vedenou hodnotu 124.120,- Kč.
ZO jednalo o předložené zprávě revizního technika na technické
posouzení plynového zařízení v místním pohostinství. Jedná se o již
nevyhovující bateriovou tlakovou stanici propan – butanu (pro kuchyň)
umístěnou v atriu mezi pohostinstvím a kulturním domem. Doporučení
revizního technika je přepojení pohostinství na zemní plyn z kulturního
domu popřípadě na samostatnou plynovou přípojku. ZO pověřilo starostu
jednat o možnosti napojení pohostinství (kuchyně) na plynovou přípojku
kulturního domu.
ZO schválilo předloženou smlouvu o zřízení věcného břemena na akci
„Kanalizace a ČOV České Heřmanice“ mezi Obcí České Heřmanice a
správcem pozemku KN č. 1232 v k.ú. České Heřmanice Pozemkovým
fondem České republiky, Husinecká 1024/11a, Praha.
ZO jednalo o nabídkách na telekomunikační služby (mobil starosta) od
operátorů O2, Vodafone, T-Mobile a společnosti HERMOD, a.s. Původní
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zvýhodněný závazek u O2 skončil k 11.5.2011. Po diskuzi ZO byl starostovi
vybrán tarif VOLÁM STÁLE od společnosti Hermod, a.s. ve výši 1571,- Kč
měsíčně (2000 volných minut a 150 volných SMS) se závazkem 24 měsíců.
Dne 30. 05. 2011 :

ZO schválilo předloženou Smlouvu o poskytnutí dotace v rámci
Programu obnovy venkova Pardubického kraje č. OŽPZ/11/40977 na akci
„Kanalizace a ČOV – úroky“. Dotací ve výši 98.000,- Kč je možné krýt 70%
ze skutečných nákladů úroků z úvěru vynaložených na tuto akci v roce 2011.

ZO jednalo o koupi vozidlové radiostanice pro JSDHO České Heřmanice.
Dále starosta informoval ZO, že velitel JSDHO také doporučil pořízení 2 ks
ručních radiostanic ohledně synchronizace komunikace s profesionály při
zásazích. Celkový náklad by činil cca 16.000,- Kč. Vzhledem k současným
finančním možnostem obce se ZO shodlo tuto částku navrhnout do rozpočtu
obce na rok 2012 a součastně požádat do konce roku o poskytnutí dotace z
Pardubického kraje na avizované požadavky z JSDHO České Heřmanice a
Netřeby. ZO souhlasilo.
 ZO schválilo Rozpočtové opatření č. 2/2011 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.

ZO souhlasilo s technickým zhodnocením dle odst. VI. bodu 7.
Provozovatelské smlouvy č. 1/2009 o provozování vodohospodářského
majetku uzavřené dle občanského zákoníku ze dne 11.11.2009 mezi
vlastníkem obcí České Heřmanice a provozovatelem společností Vodovody a
kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o., Čelakovského 6/II, 566 01 Vysoké Mýto
spočívající v úpravě elektroinstalace v čerpací stanici č.1 a to v rozsahu:
úprava systému na zapínání a vypínání čerpadel od plováků, možnost
nastavení střídání agregátů dle motohodin, náhradu ultrazvuku za tenzometr,
osazení frekvenčních měničů pro řízení čerpadel v této čerpací stanici. Dále
budou na ČOV osazeny frekvenční měniče pro řízení provozu dmychadel a
na přívodu elektrické energie do ČOV bude zrekonstruován rozvaděč
ohledně nového využití dvoutarifové sazby to vše v cenové výši 121.800,Kč bez DPH.

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 jednalo o předložené Smlouvě o zajištění zpětného odběru
elektrozařízení prostřednictvím jejich mobilního svozu s firmou ASEKOL
s.r.o., Praha. Podle původní smlouvy byl obci za tento sběr vyplácen
paušálně pololetní příspěvek ve výši 850,- Kč. Touto smlouvou se příspěvek
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obci ruší a nově bude vyplácen svozovým firmám podle množství
odebraných elektrozařízení. ZO navrhlo starostovi prověřit další dotační
možnosti u jiných firem zajišťujících zpětný odběr těchto zařízení. V případě
neakceptace této smlouvy původní smlouva zanikne k 30.9.2011.
ZO se seznámilo s vyjádřením Ministerstva zemědělství, které jakožto
poskytovatel dotace souhlasí s převodem majetku obce pořízeným v rámci
realizace akce „České Heřmanice – kanalizace a ČOV“ do společnosti
Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o. Podmínkou převodu majetku je
nepeněžitý vklad, kterým se navýší obchodní podíl obce v této společnosti
na základě ocenění majetku znaleckými posudky. ZO vzalo na vědomí.
ZO schválilo nákup daru do tomboly na relaxačně sportovní odpoledne
Mikroregionu Vysokomýtsko ve výši 1.100,- Kč, které se bude konat dne
25.06.2011 od 13 hod. v areálu „U Borovice“ v obci Svatý Jiří a dále
schvaluje příspěvek pro každého startujícího v družstvu obce České
Heřmanice ve výši 100,- Kč.
ZO neschválilo finanční příspěvek manželům Váňovým, Chotěšiny
čp. 17 na realizaci opěrné zdi mezi jejich pozemkem a pozemkem obce, na
kterém teče Betlémský potok.

Dne 13. 06. 2011 :

ZO schválilo předloženou nabídku společnosti JAFIS s.r.o., Moravská
786, Litomyšl na organizaci výběrového řízení na dodavatele stavby
„Zateplení základní školy v Českých Heřmanicích“ ve výši 12.000,- Kč s
DPH.

ZO neschválilo nabídku společnosti Promotion & Sale s.r.o., Nádražní
308/3, Ostrava na nákup výrobků z Integračního centra Stonožka.

ZO schválilo příspěvek ve výši 1.000,- Kč Spolku přátel Růžového
paloučku se sídlem v Újezdci na zajištění slavnosti na Růžovém paloučku
dne 3.7.2011.

ZO jednalo o žádosti SDH České Heřmanice na realizaci skladové plochy
na části pozemku obce KN č. 108/1 v k.ú. České Heřmanice těsně vedle
hasičské zbrojnice. Stávající plocha by se zpevnila zámkovou dlažbou a
sloužila by k umístění stolů a laviček, skladování tanečního parketu a
pomůcek k požárnímu sportu. ZO souhlasí, ale náklady na realizaci skladové
plochy bude hradit SDH České Heřmanice, protože obec nemá na tuto akci
ve svém rozpočtu dostatek finančních prostředků.

ZO schválilo zřízení jednoho pracovního místa pro veřejně prospěšné
práce a pověřuje starostu podat na příslušný úřad práce žádost o příspěvek na
vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací.

Starosta předložil ZO aktualizované katastrální mapy a bylo jednáno o
plánu zimní údržby. Do mapového podkladu byly ručně zakresleny úseky
místních komunikací ve dvou barvách. Oranžové úseky znamenají
pravidelný úklid sněhu a zelené úseky budou pro úklid sněhu pouze na
zavolání. Tímto plánem se bude řídit firma, která bude vykonávat tuto službu
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pro obec a platí pouze pro místní komunikace či parkoviště. Starosta byl
pověřen, aby požadavky ZO byly graficky zapracovány do map a následně
byl plán předán Zemědělsko obchodnímu družstvu Zálší, které tuto službu
vykonává.
 ZO schválilo stažení žádosti o dotaci v rámci programu Kulturní dědictví
Vysokomýtska 2011 na opravu sochy Sv. Jana Nepomuckého, protože bylo
podáno hodně žádostí o dotaci v programu Kulturní dědictví Vysokomýtska
na letošní rok (opravy drobných sakrálních staveb a křížků). Při stávajícím
počtu žádostí by byla spoluúčast obcí k dotaci vyšší než 50%, což by nebylo
spravedlivé pro obce, které podaly žádost vůbec poprvé nebo nečerpaly větší
finanční prostředky z této dotace. Manažer svazku Mikroregionu
Vysokomýtsko Ing. M. Zeman tímto navrhl obcím, které čerpaly dotaci 3x a
více, aby svoji žádost stáhly.
Dne 27. 06. 2011 :

ZO schválilo bezúplatně převést Pardubickému kraji pozemky obce:
p.p.č 1193/17 díl „f+g“, p.p.č. 1193/23 díl „h“, p.p.č. 1193/8 díl „j“, p.p.č.
1193/11 díl „b“ to vše v k. ú. České Heřmanice. Předmětné pozemky vznikly
geometrickým plánem č. 266 – 22/2010 ze dne 7.12.2010 po zaměření
realizace stavby „Obnova silnice III/3179 České Heřmanice – Borová“ a
nacházejí se pod stavbou silnice ve vlastnictví Pardubického kraje. V
souvislosti s touto stavbou nabízí Pardubický kraj obci bezúplatným
převodem pozemky převážně pod chodníky : p.p.č 1218/1 díl „k“ a díl „l“,
p.p.č. 1249/1 díl „n“ a díl „o“, p.p.č. 1288/1 díl „t“, p.p.č. 1193/10 díl „d+v“
a pozemek KN: p.p.č. 1218/4 to vše v k. ú. České Heřmanice. Tímto obec
bezúplatně převede Pardubickému kraji 101 m2 a Pardubický kraj bezúplatně
převede obci 282 m2.

ZO schválilo předloženou výzvu a zadávací dokumentaci pro výběrové
řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby na akci „Revitalizace
obce České Heřmanice“ a pověřilo starostu vyzvat prostřednictvím
organizátora výběrového řízení 5 firem k podání nabídky.

ZO schválilo, aby Základní školu České Heřmanice a Obec České
Heřmanice zastupovala Advokátní kancelář JUDr. E. Vaňková, Rokycanova
114, Vysoké Mýto v žalobě, kterou na základní školu a obec podala Mgr. J.
Jandová.

ZO schválilo nabídku GMD spol. s r.o., Ústí nad Orlicí na zaměření
stávající kanalizace, která nebyla zhotovena při akci „České Heřmanice –
kanalizace a ČOV“. Zaměření této kanalizace je jedním z pravidel pro vklad
majetku kanalizace do společnosti Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto,
s.r.o schválené valnou hromadou společnosti. Podle dostupných
projektových dokumentací měří původní kanalizace cca 2,5 km. Nabídková
cena na zaměření činí 900,- Kč bez DPH za 100 m. Cena zahrnuje zaměření
a zpracování trasy kanalizace v digitální formě.

ZO se seznámilo s vyjádřením Pardubického kraje, který poskytl
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dotaci na pořízení majetku obce v rámci realizace akce „České Heřmanice –
kanalizace a ČOV“. Pardubický kraj nemá námitek k převodu majetku
nepeněžitým vkladem, kterým se navýší obchodní podíl obce ve společnosti
Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o. na základě ocenění majetku
znaleckými posudky. ZO vzalo na vědomí.
Starosta informoval ZO o připravované oslavě 350 let od první zmínky
o obci Netřeby dne 2.7.2011 od 10,00 hodin spojené se srazem rodáků, tak
jak to bylo v roce 2006 v Českých Heřmanicích a v roce 2007 v
Chotěšinách. V rozpočtu obce vyčleněno 32 tis. Kč. ZO byl předložen
program a vše organizačně zajišťuje SDH Netřeby za podpory OÚ. Za ZO se
zúčastní starosta, P. Hudeček a J. Pánek.
ZO jednalo o předložené nabídce společnosti Mountfield a.s. s
certifikátem na slevu 20 % na veškerý sortiment do 31.12.2011. Sleva se
také vztahuje na nákup náhradních dílů. Posezónní prohlídky na zakoupené
zboží budou bezplatné v období 1.10.2011 až 31.1.2012. I když ZO uvažuje
o koupi sněžné frézy, shodlo se, že nabídku prozatím nevyužije.
ZO jednalo o předložené nabídce společnosti DOSON s.r.o. na
zvýhodněný dvouletý program služeb pultu centralizované ochrany objektů
(PCO). Jedná se o připojení elektronického zabezpečovacího systému v
budovách obce na tento PCO. ZO shodlo se, že zatím není důvod tuto
nabídku služeb využít.
ZO jednalo o předložené nabídce obchodního zástupce Raiffeisen
STAVEBNÍ SPOŘITELNY o založení stavebního spoření pro obec. Jedná se
o možnosti úročení vkladu a poté čerpání úvěru ze stavebního spoření. ZO se
shodlo, že obec nemá volné finanční prostředky na založení stavebního
spoření.

Dne 11. 07. 2011 :

ZO schválilo text výzvy k předložení nabídek na zakázku malého
rozsahu „Výměna střešní krytiny na budově č.p. 75 v Českých
Heřmanicích“. Akce je finančně podporována z Programu obnovy venkova
Pardubického kraje z roku 2010 v rámci podané žádosti „Výměna střešní
krytiny“ ve výši 100.000,- Kč. Dále ZO pověřilo starostu vyzvat 3 firmy k
podání nabídky.

ZO schválilo předloženou smlouvu o zřízení věcného břemena na akci
„Kanalizace a ČOV České Heřmanice“ mezi Obcí České Heřmanice a
vlastníkem pozemků KN č. 1193/10, 1233, 1249/1, 1249/2, 1218/1 a 1288/1
v k.ú. České Heřmanice Pardubickým krajem, Komenského nám. 125,
Pardubice.

ZO schválilo předloženou nabídku společnosti VTZ s.r.o.,
Dobrovského 67/II, Vysoké Mýto na opravu plynového zařízení v místním
pohostinství ve výši 23.874,- Kč s DPH.

ZO se seznámilo s písemnými informacemi ředitelky ZŠ České
Heřmanice Mgr. J. Kafkové o současném stavu ve škole s návazností na
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příští školní rok. V září 2010 nastoupilo 10 žáků a školní rok dokončilo z
rodinných důvodů jen 8 žáků. K zápisu do ZŠ se v lednu 2011 dostavilo 9
předškoláků (z toho jeden odklad), do 1. třídy tedy bude docházet v příštím
školním roce 8 žáků. Celkem by mělo nastoupit do ZŠ 16 žáků do čtyř
ročníků (dvě třídy). Poté by musela obec schválit výjimku z počtu žáků a dle
zákona uhradit náklady na mzdy pedagogů za chybějící žáky do stanoveného
počtu 24 žáků na dvě třídy, což by činilo přes 200 tis. Kč. Paní ředitelka se
rozhodla nezatěžovat již tak napjatý rozpočet obce a v příštím školním roce
bude otevřena pouze jedna třída s ročníky 1., 2. a 4. Jeden ročník bude
zrušen. Kritériem pro zrušení ročníku byl počet dětí v daném ročníku. V
budoucím 3. ročníku by nastoupili pouze dva žáci, což je nejméně a bude
zrušen. ZO souhlasilo a vzalo na vědomí.
ZO odsouhlasilo, aby Mateřská školy České Heřmanice, IČ 72088613,
se sídlem České Heřmanice čp. 50, PSČ 565 52 České Heřmanice nabyla
darem do vlastnictví zřizovatele dětskou trampolínu v hodnotě 4.500,- Kč.
Starosta informoval ZO, že dne 30.6.2011 uzavřel s Úřadem práce v
Ústí nad Orlicí Dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně
prospěšných prácí (VPP) jenom do 30.9.2011 s pouhým měsíčním
příspěvkem na jedno pracovní místo ve výši 8.000,- Kč. Podle tohoto úřadu
může obec před koncem dohody zažádat o její prodloužení. Od Úřadu práce
ve Vysokém Mýtě získal Michal Voleský (Netřeby) doporučení k přijetí do
pracovního poměru v rámci VPP. Ostatní žadatelé svoji žádost
neaktualizovali. ZO vzalo na vědomí.

Dne 08. 08. 2011 :

ZO se seznámilo se souhlasem Československé obchodní banky, a. s.,
která poskytla úvěr na pořízení majetku obce v rámci realizace akce „České
Heřmanice – kanalizace a ČOV“, s převodem majetku nepeněžitým vkladem
do společnosti Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o. ZO vzalo na
vědomí.

Ředitel společnosti Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o. Ing.
F. Zima informoval ZO o provozu kanalizace a ČOV za první pololetí t.r.
Finanční ztráta provozu je minimálně o 35% nižší než ve srovnatelném
období minulého roku, což je dobrým výsledkem po provedení vystýlek
kanalizace (odstranění balastních vod) a některých technologických úprav v
čerpací stanici ČS 1 a na čistírně odpadních vod (ČOV). ZO vzalo na
vědomí.

ZO schválilo nepeněžitý vkladu nemovitostí a technologického
vybavení kanalizace a ČOV České Heřmanice do společnosti Vodovody a
kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o. Obec České Heřmanice tímto zvýší základní
kapitál společnosti (o 41.150.000,- Kč) převzetím závazku ke zvýšení vkladu
nepeněžitým vkladem obce a obci se zvýší vlastnický podíl ve společnosti
rovnající se poměru hodnoty vloženého vodovodu z celkové hodnoty
majetku společnosti. Hlavním důvodem vkladu tohoto majetku do
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společnosti je omezená možnost obce finančně krýt ztrátu běžného provozu a
do budoucnosti podle zákona tvořit zisk na rozvoj a obnovu tohoto majetku.
Cena stočného po vkladu majetku do společnosti bude nastavena pro celou
společnost ve stejné výši, což dává záruku, že se nebude navyšovat cena
stočného podle hospodářských výsledků v dané obci a to i v případě oprav a
investic (úplně stejná metodika dnes již praktikovaná u vodovodů). Obec
nemůže přijít o vložený majetek do společnosti jejím prodejem či
transformací, protože po změně stanov musí být tento prodej schválen všemi
členy společnosti a tudíž lze prodej společnosti jednotlivými vlastníky
zablokovat. K převodu majetku byly uděleny souhlasy od všech
poskytovatelů dotací a úvěru.
ZO schválilo předloženou výzvu a zadávací dokumentaci pro výběrové
řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Zateplení základní školy
v Českých Heřmanicích“ a pověřilo starostu vyzvat 5 firem k podání
nabídky.
ZO schválilo členy výběrové komise pro výběrové řízení na realizaci
akce „Zateplení základní školy v Českých Heřmanicích“ – L. Bednář,
P. Eliáš a DiS. M. Šimek.
ZO schválilo nejvhodnější předloženou nabídku firmy Tomeš Karel Izolace, Trávník 1995, Česká Třebová na zakázku malého rozsahu „Výměna
střešní krytiny na budově č.p. 75 v Českých Heřmanicích“ ve výši 255.000,Kč.
ZO schválilo předloženou výzvu na akci „Výsadba doprovodné zeleně
podél místní komunikace p.č. 1242 v k.ú. České Heřmanice“ a pověřuje
starostu vyzvat 3 firmy k předložení nabídky. Na akci byla přidělena dotace
z Programu péče o krajinu z Ministerstva životního prostředí ve výši
117.477,- Kč (95%).
ZO schválilo Rozpočtové opatření č. 3/2011. 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.
ZO zadalo firmě J-K OPRAVY s.r.o., České Heřmanice nátěr dveří
márnice na Evangelickém hřbitově.
ZO schválilo finanční příspěvek 1.000,- Kč pro MS Březina České
Heřmanice na ceny do 39. ročníku střelecké soutěže o Sloupenský pohár.
- pe -

-9-

Informace z obecního úřadu :
 Změna autobusových jízdních řádů – Pardubický kraj pověřil společnost
OREDO s.r.o., aby navrhla optimalizaci dopravní obslužnosti v našem kraji.
Tím by mělo dojít k úspoře finančních prostředků kraje za doplácení služeb
v oblasti autobusové dopravy. Při optimalizaci tedy dojde ke zrušení
některých autobusových linek, ale některé nově vzniknou. Konkrétně naší
obcí v 1. návrhu řádů pojede ve všech místních částech více spojů, než tomu
bylo doposud. Naše obec k 16.9.t.r. připomínkovala jízdní řády, aby byl
možný návazný přestup v Českých Heřmanicích z linek 932 (Česká Třebová
– Vysoké Mýto) a 810 (Polička – Litomyšl – Choceň). Dojezdy autobusů do
okolních měst jsou plánovány v časech před běžným začátkem pracovní
doby popřípadě vyučování. V případě vašeho zájmu jsou jízdní řády
vyvěšeny na www.oredo.cz. Po zapracování či nezapracování připomínek obcí
by pak měly nové autobusové jízdní řády platit od 11.12.2011.
 Zastupitelé obce Vás zvou na jednání ZO, které se bude konat v pondělí
31. 10. 2011 od 19 hodin v místním pohostinství. Návrh programu : 1.
Schválení programu, 2. Zpráva o činnosti ZO od jednání ze dne 04.04.11
(P.Eliáš), 3. Informace od senátora P. Šilara, 4. Informace hospodáře MS
Březina České Heřmanice (Ing. O. Vašina), 5. Informace ze Základní
školy České Heřmanice (Mgr. J. Kafková), 6. Informace z Mateřské
školy České Heřmanice (M. Flídrová), 7. Různé, 8. Závěr. Program je
pouze informativní. Bude upřesněn a zveřejněn na úřední desce a místním
rozhlasem.
 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.
Sanitární den Mikroregionu Vysokomýtska – dne 25.06.2011 se v obci Svatý
Jiří se konalo relaxačně sportovní odpoledne tohoto mikroregionu. Toto
odpoledne je opačnou akcí ke společenskému plesu a pořádat by ho měli
obce, které nedisponují většími kulturními domy nebo sály. Za naši obec se
zúčastnilo družstvo ve složení: Jeřábková Martina, Kafková Tereza,
Lipavská Lenka, Souček Jan, Mach Lukáš, Kučera Roman a Kafka Robert.
Toto družstvo obsadilo nádherné 1. místo. Gratulujeme a děkujeme za
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vzornou reprezentaci obce! Vítězný pohár s diplomem je umístěn na
obecním úřadě.
- pe -

Dle plánu preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany pro
rok 2011 obec zveřejňuje v Heřmánku 3/2011 následující článek:

POUŽÍVÁME ELEKTRICKÉ SPOTŘEBIČE
Elektrické energii jsme se věnovali již v minulých povídáních v
souvislosti s problémy okolo elektrických instalací. Byli bychom špatní rádci,
kdybychom neupozornily i na nebezpečí při používání elektrických spotřebičů
jako takových. Vždyť jejich počet neustále roste, zatímco lehkomyslnost a
neopatrnost při zacházení s nimi bohužel nevymizela. A tak stoupá i počet
požárů zaviněných elektrospotřebiči, či přesněji řečeno, jejich nesprávným
používáním.
Snad nejčastěji se strkáváme s nejrůznějšími typy spirálových nebo
plotýnkových vařičů. V poslední době jsou velmi rozšířené rychlovarné konvice
a kávovary. Před zahájením sériové výroby prošly všechny tyto výrobky
přísnými zkouškami, na jejichž základě byl vydán návod k obsluze. Ten je pro
uživatele závazný a za jeho nedodržení nese plnou odpovědnost. Pro bezpečný
provoz stačí jen málo: umístit vařič na nehořlavé podložce, nenechávat v
blízkosti hořlavé látky a neponechávat jej v provozu bez dozoru. I když jsme
uvařili, ještě před prvním douškem kávy či ochutnáním prvního sousta se
přesvědčíme, zda je vařič opravdu vypnut. Vařiče nikdy nebudeme používat k
jiným účelům, zejména ne k přitápění.
Velké požární nebezpečí představují elektrické teplomety a přímotopy.
Často si při jejich používání neuvědomujeme energii sálavého tepla, schopného
zapálit i předměty ve značné vzdálenosti. Přes negativní zkušenosti se
nepodařilo odradit různé kutily od výroby amatérských tepelných zdrojů,
jejichž „kvalita“ se postarala o požár se stotisícovou škodou. Nejtragičtější částí
statistik jsou bezesporu řádky o zraněných a usmrcených spoluobčanech.
Zvláštní kapitolou jsou akumulační kamna a olejové radiátory. Zdají se
naprosto bezpečné, ale o opaku se mohli přesvědčit ti, kdo na nich sušili oděvní
svršky nebo jiné hořlavé předměty.
Nezapomeňte, že i menší povrchová teplota při dlouhodobém působení
může skončit požárem. Viníkem může být i docela obyčejná čtyřicetiwattová
žárovka bez ochranného krytu, kterou kdosi roztržitě ponechal na půdě svítit
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příliš dlouho. Chvilka nepozornosti nebo zajímavý rozhovor se sousedkou
mohou náležitě prodražit žehlení, pokud necháme zapnutou elektrickou
žehličku bez dozoru. A co říci o pracovníkovi, který odložil elektrickou pájku
přímo do misky s acetonem, připravené na odmaštění pájených součástek?
A tak si vždy, když zapneme některý spotřebič, uvědomíme, že záleží
právě na nás, zda bude dobře sloužit a nestane se ničitelem hodnot a lidských
životů.
- pe -

Sbor pro občanské záležitosti informuje:
V červnu se narodila

Dorotka Machová

V srpnu se narodila

Adélka Vacková

Obě holčičky jsou z Českých Heřmanic.
Rodičům gratulujeme a přejeme do života samé štěstí.

V měsíci červenci jsme se naposledy rozloučili
s panem Oldřichem Kučerou z Českých Heřmanic.

Čest jeho památce.
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ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY A ŠKOLIČKY.
Letošní školní rok jsem zahájili 1.září slavnostně s panem starostou, který
popřál dětem hodně zdaru v novém školním roce. Do lavic zasedlo celkem 14
žáčků. Do prvního ročníku přišlo 8 žáků, druhý ročník navštěvují 2 žáci a čtvrtý
4 žáci. Museli jsme, ač neradi, zrušit 3. ročník, protože počet dětí na konci
školního roku byl pouze 8 dětí a do 1. ročníku mělo nastoupit osm dětí – tedy
celkem 16 dětí. Počet žáků na dvě třídy je 24. Zřizovatel by tedy musel doplácet
na platy pedagogů nemalou částku. Vzhledem k tomu, že jsme v uplynulém
školním roce řešili odchod paní Jandové, jejíž výpověď byla spojena
s odstupným, byla jsem nucena požádat obecní zastupitelstvo o finanční pomoc.
Zastupitelstvo mé žádosti vyhovělo a tedy jsem nechtěla v letošním roce obec
finančně zatěžovat. Kritériem pro zrušení ročníku byl počet dětí v ročníku.
Rozhodnutí to bylo těžké a my věříme, že již příště nebudeme muset takovou
nepříjemnou situaci řešit.
A co nás v letošním roce čeká? Kromě učení to budou v září dva projekty –
Sportovní den, což je společná akce s mateřskou školou a projekt – Známe svoji
rodinu, školu, obec. V říjnu koncert hudebníků z Brna, projekt Drakiáda, a
v listopadu projekt Šikovné ručičky, při kterém zhotovujeme výrobky na náš
tradiční jarmark, na který Vás tímto srdečně zveme. 21.11. zahájíme plavecký
výcvik v Plavecké škole ve Vysokém Mýtě.
Školní rok 2011-2012 jsme zahájili ve čtvrtek 1.září. Kapacita mateřské školy je
23 dětí a letos je opět plně obsazena. 10 nových dětí, které v září nastoupily
poprvé, se pomalu zapojuje do kolektivu kamarádů. V průběhu měsíce září
máme 2 divadla. 22.9. jedeme na pohádku do Sloupnice a 26. září shlédneme
představení Budulínek Mandelinka v naší školce společně s žáky základní
školy.
8 prosince v 15:30 bychom Vás všechny rádi pozvali na vánoční jarmark, který
tradičně pořádáme společně se školou.
Koncem září odchází po 34.letech do řádného důchodu kuchařka paní Alena
Kunartová. Tímto ji všechny děti i kolegyně moc děkují za to, že nám vždy
výborně vařila a přejeme ji hodně spokojených let v zaslouženém odpočinku.
Přejeme všem zaměstnanců i dětem hodně zdaru v novém školním roce.

Poděkování
Děti a zaměstnanci mateřské školy tímto moc děkují paní JUDr. Ivě Drahošové
za sponzorský dar, díky kterému jsme mohli dovybavit dětské hřiště
trampolínou.
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POUŤ 2011
Stejně jako v minulých
letech, připravila svatojakubská
farnost naší obce poutní putování.
I když v původním záměru jsme
chtěli poutničit za hranicemi naší
země, nakonec za cíl cesty bylo
vybráno Jablonné v Podještědí a
blízký hrad Lemberk. Zde žila
česká patronka rodin svatá Zdislava
logo pouti na „stejnokroji“ účastníků
a její ostatky jsou uloženy v tamní bazilice.
Zcela zásadně byla letos změněna forma putování. Na návrh příznivců
našich poutí, že by se přidali, kdybychom jeli na kolách, jsme promazali naše
bicykly, lehce potrénovali, objednali noclehy a 23.5. jsme v počtu 3 mužů a 4
děvčat vyjeli na první etapu z Českých Heřmanic do Černožic. Pečlivá
navigační příprava cyklovoda Jana nás vedla příjemnou rovinatou trasou přes
Choceň, Plchůvky, Borohrádek a Smiřice do motelu Arcus v Černožicích. 62
kilometrů jsme projeli po silnicích III. tříd, cyklostezkami a jednou slepě
končící pěšinou u železniční trati, kde byla prověřena naše rychlost v přenášení
kol přes koleje. Chutná večeře, chladná sprcha a měkká postel byly vítanou
odměnou za den v sedle.
Úterý nadělilo horké, téměř letní
počasí. Krajina za Černožicemi se začala
vlnit a tak ke slovu přišly nejrůznější
kombinace převodů našich kol. Také potu
přibylo. I když etapa do Lázní Bělohrad
patřila k těm krátkým, venkovní teplota nás
zahnala do vodní nádrže Velký Vřešťov,
kde jsme se koupelí, teplou polévkou a
studeným pivem osvěžili. Aby naše pouť
měla i kulturní rozměr pozdravili jsme K. J.
Erbena v jeho rodišti v Miletíně a následně
K.V. Raise v Lázních Bělohrad, kde též
uzřel světlo světa. Nádherné náhrobky
hořických kameníků na zdejších hřbitovech
památník K. J. Erbena v Milotíně
byly kulturní tečkou druhé etapy. Na hřbitově
nás nalezla další poutnice – a bylo nás osm.
Teplé počasí setrvalo i ve středu, kdy jsme pokračovali v naší cestě přes
Dřevěnice známé volejbalovými turnaji, Železnici s množstvím pískovcových
plastik a soch k Jinolickým rybníkům. Občerstveni lehkým obědem jsme
zamířili k Troskám, perle Českého ráje a kolem rybníku Vidlák do cíle etapy na
Hrubé Skále. Na večeři dorazily poslední dvě cyklopoutnice. V desetičlenném
týmu jsme večer navštívili Skalní město s vyhlídkou a „horolezeckým nebem“
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- skalním památníkem našich zahynulých horolezců při jejich expedicích.
Čtvrteční putování jsme
zahájili hřebenovou stezkou na
hrádek Valdštejn, kde nás
uchvátil poutavým pikantně
laděným historickým výkladem
místní kastelán. Přes Turnov jsme
pokračovali do dlouhého horkého
kopce na zámek Sychrov s
rozlehlým parkem. Odpočinek a
„lízání ran“ po drobných pádech
dodaly další elán pro cestu pod
bájnou horou Ještěd směrem k
před odjezdem ze Sychrova
polským hranicím přes hory a doly do Janova Dolu u Osečné. Dopady vysídlení
původního obyvatelstva jsou tu dodnes patrny v architektuře, zanedbané přírodě
i lidských vztazích – jakési opuštěnosti.
Poslední část cesty severními Čechami vedl nejprve na krásně
zrestaurovaný hrad Lemberk, kde žila ve 13. století se svou rodinou šlechtična
paní Zdislava, zakladatelka zdejšího špitálu a dominikánského kláštera v
Jablonném.
Po
prohlídce hradu –
domácnosti paní
Zdislavy jsme se
kolem Zdislaviny
studánky vydali
do baziliky v
Jablonném. Zde
jsme
pozdravili
relikvie
české
světice, prohlédli
městečko a vydali
se
do
5km
vzdálených
Cíl dosažen -účastníci cyklopouti před bazilikou sv. Zdislavy
Heřmanic k ubytování.
V sobotu zaplněná bazilika oslavila svátek sv. Zdislavy s důvěrou v její péči o
naše rodiny. Byli jsme při tom a bylo nám dobře.
jc,mc
Rekapitulace pouti :
první a poslední stanice :
datum
:
počet poutníků
:
ujeté km
:
průměrný věk poutníků :
zdravotní stav kol a cyklistů:

Č. Heřmanice - Heřmanice
23.5. až 28.5.2011
10
218 (někteří i více)
54 let
dobrý (kola absolvovala pouť bez jedinného defektu)
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LETNÍ TENISOVÁ LIGA 2011
V sobotu 10. 9. 2011 se na místním tenisovém kurtu uskutečnil finálový den
prvního ročníku tenisového turnaje čtyřher mužů. Pořadatelem akce byl Sokol
České Heřmanice.
Soutěže se zúčastnilo celkem 11 dvoučlenných družstev rodáků nebo obyvatel
ČH. Turnaj trval celé čtyři měsíce, během nichž se odehrálo 29 zápasů.
Hrálo se ve dvou skupinách systémem hry každý s každým a poté následovalo
finále, kdy vítěz první skupiny hrál semifinále s druhým v pořadí ze skupiny
dvě a naopak.
Do finále nakonec postoupili: Zerzán
Jiří, Jirsák Pavel a Roubínek
Radek, Roubínek David.
Na závěr se uskutečnilo posezení a
zhodnocení utkání u sklenky vína a
piva ve zdejším pohostinství, kde také
zůstane po celý rok vystaven putovní
pohár tohoto turnaje.

Přesně odehraný míček

Ve finále se obě strany řádně zapotily

„Roubínci“ na podání
Konečné pořadí:
1. místo
Zerzán Jiří, Jirsák Pavel
2. místo
Roubínek Radek, Roubínek David
3. místo
Eliáš Pavel, Balcar Jiří
4. místo
Sobel Miloš, Sobel Daniel
Dále pak bez udání pořadí:
Pánek Josef a Pánek Josef mladší, Kučera Libor a Jirsák Ladislav,
Matouš Ladislav a Marcal Jaroslav, Chleboun Jiří a Chleboun Patrik, Kafka Jiří
a Souček Josef, Paďour Miloslav a Hudeček Petr, Bednář Libor a Vera Miloš.
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Vítězná dvojice Letní tenisové ligy 2011

zleva Jirka Zerzán a Pavel Jirsák

Pořadatelé turnaje děkují všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na
organizaci celého turnaje.
- ms -

Školství v Pardubickém kraji vracíme ke zdravým kořenům
Pozitivní změny jsou patrné i ve vašem regionu
Pardubice - Naši žáci a studenti podle průzkumů zaostávají za svými vrstevníky
z vyspělých zemí především ve schopnosti uplatnit nabyté vědomosti v praxi.
Důvodů je celá řada. Mimo jiné jsou to roztříštěnost oborů v našem středním
školství či dlouhodobé přehlížení potřeb trhu práce. Za současnými problémy je
třeba vidět také podcenění dopadů nepříznivého demografického vývoje v naší
zemi a klesající úroveň vzdělání ve všeobecně vzdělávacích oborech.
Na situaci ve školství se díváme racionálně
Současná krajská vláda se do řešení těchto problémů pustila s velkou
odpovědností a rozvahou, a to ve spolupráci s řediteli škol, zástupci místních
samospráv, zaměstnavateli a dalšími organizacemi. Snahou všech
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optimalizačních kroků je zlepšit úroveň a kvalitu škol, podpořit technické školy
a učňovské školství, snížit oborovou roztříštěnost škol, dosáhnout úspory
provozních nákladů, zlepšit vybavenost škol učebními pomůckami a mzdovými
úsporami navyšovat platy pedagogů stávajících škol. Po nelehkém období, kdy
změnám nebyla nakloněna část veřejnosti a kdy k racionálnímu pohledu na věc
mnohdy nepomohla ani média, se ze škol ozývají první pozitivní signály. K
optimalizaci sítě středních škol již pod tíhou nezpochybnitelných argumentů
sáhly všechny kraje a vyzval k ní rovněž ministr školství.
Změny proběhly také na Orlickoústecku a Svitavsku
V roce 2009 bylo převedeno Gymnázium Králíky na zřizovatele Město Králíky
(k 30. 6. 2009), v roce 2010 byly převedeny Domy dětí a mládeže a Základní
umělecké školy na obce (k 31. 12. 2010), bylo sloučeno Středisko praktického
vyučování Žamberk se Střední odbornou školou obchodu, řemesel a služeb (k 1.
9. 2010), byl schválen útlum ekonomických oborů (Ekonomika a podnikání) ve
středních odborných školách od školního roku 2011/2012 (snížení počtu
otevíraných tříd v kraji o 10), schválen byl rovněž útlum Technických lyceí ve
středních odborných školách od školního roku 2011/2012 (snížení počtu
otevíraných tříd v kraji o 3) a sloučena byla Základní škola při nemocnici Ústí
nad Orlicí se Speciální základní školou v Ústí nad Orlicí (k 31. 12. 2010). V
letošním roce pak byly sloučeny Střední škola zahradnická Litomyšl a Vyšší
odborná škola a Střední odborná škola technická, Litomyšl, (k 1. 4. 2011),
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technických oborů, Česká
Třebová, Skalka 1692 a Vyšší odborná škola a Střední odborná škola Gustava
Habrmana, Česká Třebová, Habrmanova 1540, (k 1.7. 2011), Střední
zemědělská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec 17 a Školní statek zemědělské
školy Lanškroun (k 1.7. 2011), Obchodní akademie, Choceň, T. G. Masaryka
1000 a Střední škola cestovního ruchu Choceň (k 1.8. 2011), sloučena byla
Základní škola speciální Bystré se Speciální základní školou Polička, Jiráskova
825 (k 1.7. 2011).
Vedle změn v oborové nabídce se již kraj dohodl s řediteli středních odborných
škol a zástupci místních samospráv na útlumu ekonomických oborů a v případě
vyšších odborných škol, kterým v roce 2016 skončí akreditace, na jejich užší
spolupráci s univerzitami. Deklarujeme, že žák studium dokončí tam, kde jej
zahájil.
Jakkoli jde o nepopulární kroky, slučování škol je jedinou cestou k tomu,
abychom udrželi oborovou nabídku v kraji a případně pomohli vzniku nových
oborů, které si žádá pracovní trh. Chceme tu ekonomicky silné a oborově
vyhraněné střední školy s optimálním technickým vybavením, kde žáky vyučují
kvalitní pedagogové.
Chceme zvýšit zájem mladých lidí o technické obory
Snažíme se zvýšit zájem mladých lidí o technické obory vzdělání, po jejichž
absolventech je velká poptávka na trhu práce. Z tohoto důvodu jsme zavedli
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systém stipendií v oborech, které si trh práce žádá nejvíce – tedy oborech
blízkých stavebnictví, kovoobrábění, potravinářství (Řezník – Uzenář) či v
oboru Kominík. Při hodnocení klademe největší důraz na úspěšnost žáků v
praktických dovednostech.
Rozšiřujeme nabídku o nové obory
Od nového školního roku se v kraji rozšiřuje nabídka o několik nových oborů
vzdělání – Mechanik strojů a zařízení (se zaměřením Mechanik plastikářských
strojů), Montér vodovodů a kanalizací a obsluha vodárenských zařízení,
Požární ochrana, Průmyslová ekologie a Chemik. Již druhým rokem budou
otevírány obory Vodař a Kominík. Jsme potěšeni, že zájem o tyto obory roste.
Pardubický kraj vydává každoročně brožuru s nabídkou oborů, podle kterých
mohou děti a jejich rodiče vybírat školu s ohledem k budoucímu povolání.
Proškolováni jsou také výchovní poradci, aby dokázali žákům odpovídajícím
způsobem poradit.
Vracíme gymnáziím prestiž
Prioritou Pardubického kraje je též zvýšit prestiž gymnázií a zajistit jejich další
existenci. Pardubický kraj letos poprvé analyzoval zkušenosti s jednotnými
přijímacími zkouškami na střední školy s maturitními obory. Pilotní ročník měl
za úkol především zmapovat úroveň žáků základních škol a prověřit organizaci
zkoušek. Díky tomu, že byly přijímací zkoušky jednotné, jsou i jejich výstupy
hodnotným materiálem a vodítkem pro další po-stup. Na základě zjištěných
negativ budou ve školním roce 2012 - 2013 stanovena jednotná pravidla pro
druhé a další kola přijímacích zkoušek.
Investujeme do škol a školských zařízení
Rozpočet Pardubického kraje na rok 2011 pro oblast školství byl schválen ve
výši 311 812 tis. Kč, z toho výdaje na investice jsou ve výši 25 mil. Kč. V
průběhu roku dochází ke snížení rozpočtu o 3 % – s ohledem na hospodaření a
celkovou finanční situaci kraje.
V letošním roce byly do odvětví školství převedeny mimořádné finanční
prostředky (7,265 mil. Kč) z prodeje majetku (jedná se o nevyužívané
nemovitosti uvolněné z důvodu organizačních změn ve školství).
Nejvýznamnější investiční akce v kraji
Mezi nejvýznamnější investiční akce realizované Pardubickým krajem ve
školách v tomto roce patří výstavba
sportovního areálu Dašická v
Pardubicích, stavební úpravy v SPŠ chemické v areálu Poděbradská v
Pardubicích a ve Střední škole potravinářství a služeb, Pardubice, rekonstrukce
školní kuchyně a jídelny na Gymnáziu, Dašická, Pardubice, přístavba šaten a
rekonstrukce Domova mládeže ve Vysokém Mýtě spolufinancované městem
Vysoké Mýto, rekonstrukce sociálního zařízení na Gymnáziu, Mozartova,
Pardubice, rekonstrukce střech Integrované střední školy Moravská Třebová a
přístavba bezbariérového výtahu v Odborném učilišti a Praktické škole
Žamberk.
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Během letošních letních prázdnin kraj investoval do zkvalitnění podmínek
sloučených škol a na další rekonstrukce cca 120 mil. Kč.
Ing. Jana Pernicová
členka Rady Pardubického kraje
zodpovědná za školství, kulturu a památkovou péči
Více na www.pardubickykraj.cz, www.janapernicova.cz

Oznámení

V obci Netřeby prodám pozemky vedené v katastru nemovitostí České
Heřmanice jako

1.stavební parcela č. 79( 359m2 ) se zahradou – parcely č. 908 ( 1130 m2 ) a č.
934 ( 121 m2 ). Parcely leží na okraji obce u Netřebského rybníka

2. Les i s pozemkem na parcelách č. 935( 644 m2 ), č.936 ( 302 m2 ), č.937( 273
m2 ). Parcely spolu sousedí a leží na konci menších chovných rybníků
vybudovaných Rybářstvím Litomyšl po r.2006. Pozemky jsou na okraji většího
lesního porostu.
Mám zájem na seriózní dohodě a prodeji za rozumnou cenu.
Konkakt: RNDr. Zdeňka Strouhalová, Šrámkova 472, 763 02 Zlín
mob.: 732 234 698, 603 144 326
email: zdenka_strouhalova@centrum.cz

POZVÁNKA

SDH České Heřmanice Vás srdečně zve na tradiční
HASIČSKÝ PLES v sobotu 26.11.2011 ve 20 hodin na místním
sále KD. K tanci a poslechu Vám bude hrát kapela
Vepřo-knedlo-zelo. Bohatá tombola.
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Uzávěrka příštího čísla bude 26.listopadu 2011
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