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SVÁTEČNÍ

SLOVO

Vážení spoluobčané, nadešel konec roku, čas bilancování a
popřání si k blížícím se svátkům.
Rok 2011 pro naši obec znamenal rok několika zdařených
investic pro nás pro všechny a v některých případech se jedná i o poselství
pro další generace.
Asi největší radost jsme rozdali dětem v místních částech Chotěšiny a
Netřeby, kde jsme začali s výstavbou dětských hřišť.
Další akce byla pouze stabilizační. Jednalo se o výměnu střešní krytiny na
budově obecního úřadu, kde bohužel dosloužil původní šindel. Současně
jsme také omítli komíny, natřeli atiku a vyměnili oplechování římsy,
okapové žlaby a dešťové svody.
Poslední větší akcí byla Výsadba doprovodné zeleně podél místní
komunikace p.č. 1242 v k.ú. České Heřmanice. Na cestě od Pazderny
k Heřmánku bylo sazeno 41 bříz v 8 skupinách, které jsou krásně vidět při
příjezdu do Českých Heřmanic od Litomyšle. Údajně je v současnosti tato
vysázená cesta hojně využívána k rodinným vycházkám. Mám z toho osobně
velikou radost, protože zpětně vracíme stromy na svá místa a velmi si přeji,
aby z této akce měly radost i další generace.
Přestaňme ale pracovat a pojďme se společně naladit na sváteční
atmosféru. Již vidím slavnostně vyzdobená okna domů, poprašek sněhu, již
cítím vůni svátečního cukroví. Z televizí a rádií budou znít koledy.
Potkávající se lidé si budou přát krásné Vánoce a šťastný nový rok. Budeme
k sobě více vstřícní než obvykle a moc mě mrzí, že se tak neděje po celý rok.
Doma bude zajisté panovat určitá nervozita, zda jsme všechno stihli
připravit, děti budou po domě pobíhat s obavami, kdy k nim dorazí Ježíšek a
jestli jim přinese to, o co mu psaly. Takže zbývá si jen nádherně nazdobit
stromeček, společně zasednout k štědrovečernímu stolu a užít si té slavnostní
chvíle se svými nejbližšími. Zapomeňme na každodenní shon a stres,
zvolněme, relaxujme a především věnujme těch pár svátečních dní své
rodině a svým nejbližším. Při odpočinku také můžeme přemýšlet, jak jsme
naložili s uplynulým rokem a jaké závazky a cíle si stanovíme do roku
dalšího.
Než Vám na závěr popřeji, tak mi dovolte Vás pozvat na tradiční vánoční
koncert v pátek 16.12. od 19. hod. v kulturním domě a silvestrovský
ohňostroj dne 31.12.2011 od 18. hod. na fotbalovém hřišti, kterého se
bohužel letos poprvé nezúčastním, takže si ho náležitě užijte.
Milí spoluobčané,
já i zastupitelé Vám společně přejeme do nového roku hodně zdraví, životní
a pracovní úspěchy a samozřejmě k životu tak potřebný kousek štěstí.
-

Pavel

Eliáš

-

Informace z obecního úřadu :
ü

Změna autobusových jízdních řádů – Pardubický kraj pověřil
společnost OREDO s.r.o., aby navrhla optimalizaci dopravní obslužnosti
v našem kraji. Při optimalizaci tedy dojde ke zrušení některých
autobusových linek, ale některé nově vzniknou. Konkrétně naší obcí pojede
ve všech místních částech více spojů, než tomu bylo doposud. Naše obec
k 16.9. a 25.11 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), což nebylo akceptováno. Při
posledním jednání dne 30.11.2011 jsme ale dostali od společnosti OREDO
s.r.o. a náměstka hejtmana Pardubického kraje pro dopravu, dopravní
obslužnost a investice Jana Tichého příslib, že od 2.1.2012 zapracují tuto
připomínku a ještě úpravu dvou spojů na výše uvedených linkách. V případě
vašeho zájmu jsou aktualizované jízdní řády vyvěšeny na www.oredo.cz.
ü UPOZORNĚNÍ – vlivem zvýšení DPH z 10% na 14% bude zvýšena
cena vodného v Borové a Českých Heřmanicích z 29,- na 30,05 Kč,
v Chotěšinách z 25,50 na 26,43 Kč a v místní části Netřeby z 30,- na 31,Kč. Zvýšení DPH postihne i stočné v Českých Heřmanicích a to z 30,- na
31,09 Kč. Původní stočné 25,- Kč stanovené obcí přestalo platit nepeněžitým
vkladem kanalizace a ČOV do majetku společnosti Vodovody a kanalizace
Vysoké Mýto, s.r.o. ke dni 11.10.2011.

ü

Obecně závazná vyhláška obce České Heřmanice č. 1/2011 o místním
poplatku za provoz systému shromaždování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů – vzhledem k tomu, že je
obec v roce 2011 ve ztrátě cca 37 tis. Kč v kapitole odpadového
hospodářství bude od 1.1.2012 navýšena touto vyhláškou sazba za výše
uvedený poplatek z původní částky 360,- Kč na 420,- Kč. Ztráta je
především dána tím, že produkujeme více odpadů a jejich likvidace je také
zdražována. Pro informaci uvádím vývoj sazby poplatku: od roku 2002 až
rok 2006 byla výše 250,- Kč, roky 2007 a 2008 byla sazba 290,- Kč a od
roku 2009 do konce roku 2011 byla a je současná sazba poplatku 360,- Kč.
-pe-

Zprávičky z jednání zastupitelstva obce :

ü

ü

ü

ü
ü
ü

ü

Dne 5. 9. 2011 :
ü
ZO se seznámilo se Zprávou z jednání hodnotící komise
pro posouzení a hodnocení nabídek v rámci veřejné
zakázky „Revitalizace obce České Heřmanice“ ze dne
25.8.2011. Hodnotící komise posoudila 5 doručených nabídek. Poté ZO
schválilo nejvhodnější nabídku firmy Ing. Renata Břeňová, Dolní Újezd 118,
569 61 Dolní Újezd na zhotovení veřejné zakázky „Revitalizace obce České
Heřmanice“ v cenové výši 859.389,- Kč včetně DPH.
ZO jednalo o výběru dodavatele pro akci „Výsadba doprovodné zeleně
podél místní komunikace p.č. 1242 v k.ú. České Heřmanice“. Tři oslovené
firmy dodaly své nabídky. Obci byla na tuto akci přidělena dotace z
Programu péče o krajinu z Ministerstva životního prostředí ve výši 117.477,Kč (95% z projektové ceny). Poté ZO schválilo nejvhodnější nabídku firmy
Ing. Renata Břeňová, Dolní Újezd 118, 569 61 Dolní Újezd na realizaci akce
„Výsadba doprovodné zeleně podél místní komunikace p.č. 1242 v k.ú.
České Heřmanice“ ve výši 123.661,- Kč vč. DPH.
ZO vzalo na vědomí odpověď Povodí Labe s.p. ke zpevněnému břehu
Betlémského potoka v Chotěšinách u čp. 17. Dále ZO trvá na tom, že obec
není vlastníkem opěrné zdi v korytě pravostranného přítoku č. 1
Betlémského potoka (IDVT 10185439) u nemovitosti čp. 17 v Chotěšinách a
nebude přispívat na opravu této opěrné zdi, popřípadě hradit škody
způsobené (povrchovou) vodou z tohoto toku na uvedené nemovitosti.
ZO jednalo o informaci města Choceň, které bude na základě usnesení
rady města č 154/2011 uplatňovat úhradu neinvestičních nákladů za žáky
navštěvující ZŠ a poslední ročníky MŠ zřizované městem. Podle zákona
bude Město Choceň uplatňovat tyto náklady pouze tam, kde dotčená obec
nezřizuje školu či školku, případně nezřizuje druhý stupeň ZŠ (pak se úhrada
týká jen žáků 6. - 9. ročníku). Úhrada se bude týkat již od školního roku
2011/2012 a platba bude účtována až v roce 2012. Předpoklad je 4 tis. Kč v
ZŠ a 5 tis. Kč v MŠ na jednoho žáka a dítě. Úhrada bude splatná ve dvou
polovičních splátkách (30.4.2012 a 30.9.2012) a bude o ni sepsána dohoda.
Pro naši obec je předpokládaná úhrada 8 tis. Kč.
ZO schválilo nákup materiálu na opravu střechy nad nářaďovnou v
tělocvičně v Českých Heřmanicích v maximální výši 7.800,- Kč.
ZO schválilo předloženou Dohodu mezi Obcí České Heřmanice a TJ
Sokol České Heřmanice o zajištění odvozu posekané trávy ze hřiště TJ Sokol
České Heřmanice. Dohodnutá cena za jeden odvoz je 100,- Kč.
ZO schválilo podání žádosti o dotaci z rozpočtových prostředků
Pardubického kraje v rámci Programu obnovy venkova (POV) na rok 2012 –
„Kanalizace a ČOV – úroky“ ve finanční výši 100.000,- Kč. Dotace od
Pardubického kraje 70.000,- Kč, obec 30.000,- Kč.
ZO schválilo předložené připomínky k prvnímu návrhu autobusových

ü
ü

ü

ü

ü

jízdních řádů IREDO pro linky, které budou jezdit přes všechny místní části.
Starosta informoval ZO o Diplomu za rozvoj obce, který byl udělen naší
obci v krajském kole soutěže Vesnice roku 2011. Diplom byl obci předán na
slavnostním vyhlášení dne 17.8.2011 v obci Poříčí u Litomyšle.
ZO jednalo o další předložené nabídce společnosti Mountfield a.s. na
slevu 20 - 70 % a sedmi roční záruku na veškerý sortiment nakoupený od 5.8
do 18.9.2011. I když ZO uvažuje o koupi sněžné frézy, shodlo se, že nabídku
prozatím nevyužije.
ZO jednalo o nabídce na opravu 2 ks komínů (oprava fasády a zhotovení
plechových hlav komínů), výměnu římsy a nátěr atiky na budově OÚ. Tyto
práce by bylo dobré zhotovit při realizaci akce „Výměna střešní krytiny na
budově č.p. 75 v Českých Heřmanicích“, protože se také týkají střešního
pláště, ale nebyly součástí nabídky. Dále ZO jednalo o nutnosti zhotovení
okapů a svodů na altánu v CVA, protože voda ze střechy altánu při větru teče
po jeho bocích, čímž se sníží životnost altánu. Poté ZO schválilo
předloženou nabídku firmy Tomeš Karel - Izolace, Trávník 1995, Česká
Třebová na opravu 2 ks komínů, výměnu římsy a nátěr atiky ve výši 18.300,Kč s DPH a nabídku na zhotovení a instalaci okapových žlabů a svodů na
altánu v Centru volnočasových aktivit ve výši 5.000,- Kč.
Starosta informoval ZO o nákupu černobílé laserové tiskárny Canon
LBP6650 ve výši 5.300,- Kč. Náklady na tisk jsou výrobcem uváděny na
0,50 Kč/A4. V současnosti by se musely řešit náklady na pořízení 3 ks
tonerů cca ve výši 7,5 tis. Kč, aby se mohlo vůbec tisknout na
multifunkčním zařízení Dell 2135cn a kde jsou náklady na černobílý tisk 1,Kč/A4.
ZO souhlasilo s nákupem židliček do Mateřské školy České Heřmanice
pouze v případě, že nebude překročen celkový příspěvek obce na provoz této
příspěvkové organizace v roce 2011 a to i po rozpočtovém opatření obce
č.1/2011.

Dne 26. 09. 2011 :
ü
ZO se seznámilo s Protokolem o jednání hodnotící komise pro posouzení
a hodnocení nabídek v rámci veřejné zakázky „Zateplení základní školy v
Českých Heřmanicích“ ze dne 14.9.2011. Hodnotící komise ze 4 doručených
nabídek vyřadila 3 nabídky pro nesplnění zadávacích podmínek stanovených
zadavatelem. Poté schválilo nejvhodnější nabídku firmy AGILE spol. s r.o.,
Husova 542, 562 01 Ústí nad Orlicí na zhotovení veřejné zakázky „Zateplení
základní školy v Českých Heřmanicích“ v cenové výši 4.794.000,- Kč
včetně DPH.
ü
ZO schválilo předloženou Smlouvu o zajištění zpětného odběru
elektrozařízení prostřednictvím jejich mobilního svozu mezi Obcí České
Heřmanice a firmou ASEKOL s.r.o., Československého exilu 2062/8, Praha.
ü
ZO schválilo mimořádné odměny za rok 2011 v předložené podobě.
Jedná se o odměny za práce pro obec (Heřmánek, zeleň, veřejné osvětlení,

ü

ü
ü

ü

ü

ü

ü
ü
ü

kronika, internetové stránky atd.).
ZO schválilo příspěvek Mikroregionu Vysokomýtsko na pořízení
fotodokumentace svazkových obcí ve výši 2,- Kč na obyvatele obce a
schvalilo nákup 50 ks kalendářů Mikroregionu Vysokomýtsko na rok 2012 v
celkové výši 2.500,- Kč, v případě, že budou kalendáře při zájmu členských
obcí vyrobeny.
ZO souhlasilo, aby Mateřská školy České Heřmanice, IČ 72088613, se
sídlem České Heřmanice čp. 50, PSČ 565 52 České Heřmanice přijala
finanční dar ve výši 5.000,- Kč.
ZO změnilo Usnesení č. 116/2011 takto: ZO souhlasí, aby Mateřská školy
České Heřmanice, IČ 72088613, se sídlem České Heřmanice čp. 50, PSČ
565 52 České Heřmanice přijala finanční dar ve výši 4.500,- Kč a dále ZO
souhlasí, aby Mateřská školy České Heřmanice, IČ 72088613, se sídlem
České Heřmanice čp. 50, PSČ 565 52 České Heřmanice nabyla do
vlastnictví zřizovatele dlouhodobý majetek – dětskou trampolínu v hodnotě
4.500,- Kč.
Starosta informoval ZO, že po schválení nejvhodnější nabídky na
zhotovení veřejné zakázky „Revitalizace obce České Heřmanice“ je také
nutné vyzvat firmy k podání nabídky na technický dozor investora a dotační
managament při realizaci této akce. Dále ZO jednalo o tom, že by měli být
odstraněny původní dřeviny, které budou nahrazeny novou výsadbou.
Starosta připraví s P. Hudečkem soupis dřevin jako podklad pro povolení ke
kácení.
Starosta informoval ZO, že po schválení nejvhodnější nabídky na
zhotovení veřejné zakázky „Zateplení základní školy v Českých
Heřmanicích“ je také nutné vyzvat firmy k podání nabídky na technický
dozor investora, dotační managament a zhotovení pamětní desky při realizaci
této akce.
Starosta informoval ZO o připraveném návrhu rozpočtového určení daní
(RUD). Ministerstvo financí navrhuje obcím a městům přidat cca 2 tis. Kč na
obyvatele (naše obec o cca 1 mil. Kč více) a Praze, Brnu, Ostravě a Plzni
nepřidat či dokonce ubrat výši RUD na obyvatele. Dne 6.9.t.r. zaslal starosta
premiérovi RNDr. Nečasovi ohledně RUD klíčový dopis (takto učinilo cca
1.200 obcí a měst). Dále se starosta zúčastnil dne 21.9.t.r. manifestace v
Praze za přijetí návrhu RUD vládou (cca 1.000 zástupců obcí a měst). Obě
akce připravilo Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR) jehož je obec
členem.
Starosta informoval ZO, že prodloužil s Úřadem práce v Ústí nad Orlicí
původní Dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP do
30.11.2011.
ZO jednalo o žádosti obyvatel Borové o důstojnější úřední desku obce,
která nebude otevřená a součástí plakátovací plochy. ZO navrhlo tento
požadavek zahrnout do příštího rozpočtu obce.
Místostarosta informoval ZO, že dochází k poškozování povrchu místní

komunikace v lokalitě ZTV pro 15 RD při stavbě jednoho z domů.
Dne 17. 10. 2011 :
1. Starosta obce Horky J. Pechanec informoval ZO o rekultivaci skládky po
akci „Plynofikace obcí Horky, Bohuňovice a Netřeby“. Na skládce byl
uložen přebývající materiál po výkopových pracích a byla umístěna v k.ú.
Bohuňovice. Došlo k jejímu urovnání, překrytí vrstvou zeminy a osetí. Na
každou obec to nákladově vychází na 17 tis Kč. Na tuto úhradu se mohou
použít finanční prostředky z pozastávky 10% kupní ceny od VČP (již
vyplacena), které měly být podle doporučení SFŽP využity k účelům
spojených s ekologií a životním prostředím, tedy k rekultivacím, ozelenění,
možnosti nákupu kontejnerů na odpad apod. Poté ZO schválilo úhradu těchto
nákladů na rekultivaci skládky po akci „Plynofikace obcí Horky, Bohuňovice
a Netřeby“ ve výši 17.000,- Kč.
2. ZO schválilo prodloužení nájemní smlouvy na obecní byt č.1 v čp. 75
panu
Ing. L. Hlávkovi na období od 1.11.2011 do 31.10.2012.
3. DiS. M. Šimek předložil varianty Podmínek pro poskytnutí finančního
příspěvku z rozpočtu obce, o který žádají místní organizace na svoji činnost.
Po dlouhé diskusi byla vybrána tato varianta: V případě, že místní organizace
bude žádat z rozpočtu obce o finanční příspěvek na svoji činnost, bude tato
organizace povinna odpracovat brigádnické hodiny zdarma pro obec. Výše
odpracovaných hodin se rovná zastupitelstvem odsouhlasené výši příspěvku
z rozpočtu obce vydělené 150,- Kč. (Schválený příspěvek od obce ve výši
150,- Kč = 1 hodina zdarma odpracovaná příslušnou organizací pro obec
České Heřmanice) Tolik hodin odpracuje organizace v daném roce. V
případě, že je neodpracuje, nebude jí v dalším roce schválen z rozpočtu obce
příspěvek na činnost. U TJ Sokol se zastupitelstvem odsouhlasená výše
příspěvku poníží o jejich podíl nákladů na provoz tělocvičny z loňského
roku, které stejně vrací zpětně obci. Důvodem pro opětovné zavedení tohoto
modelu je úspora v rozpočtu obce za úhradu čím dál většího rozsahu prací v
obci a nevýhodnost zaměstnávání přes VPP. Starosta dále navrhl ZO, aby se
tento model, než bude definitivně schválen, projednal se starosty a předsedy
dotčených organizací. Do doby schválení by měli být také definovány
činnosti, na kterých budou tyto hodiny organizací odpracovány. Dále se ZO
shodlo, aby zástupci organizací v zastupitelstvu byli zodpovědní za
odpracování hodin své organizace, popřípadě aby tyto brigády přímo vedli.
4. ZO schválilo předloženou nabídku Ing. Ivany Vrbické, Za Vodou 532, Ústí
nad Orlicí na provedení služby – technický dozor investora při realizaci akce
„Revitalizace obce České Heřmanice“ ve výši 25.780,- Kč s DPH.
5. ZO schválilo předloženou Smlouvu o dílo mezi Obcí České Heřmanice a
Renátou Ulmannovou, Dolní Libchavy 247, Libchavy na dotační
management k projektu „Revitalizace obce České Heřmanice“ ve výši
15.000,- Kč s DPH.

6. ZO schválilo rozpočtový výhled obce na roky 2012 – 2014.
7. ZO schválilo předloženou nabídku společnosti JAFIS s.r.o., Moravská 786,
Litomyšl na provedení služby – technický dozor investora při realizaci akce
„Zateplení základní školy v Českých Heřmanicích“ ve výši 102.000,- Kč s
DPH.
8. ZO schválilo předloženou Smlouvu o dílo mezi Obcí České Heřmanice a
Renátou Ulmannovou, Dolní Libchavy 247, Libchavy na dotační
management k projektu „Zateplení základní školy v Českých Heřmanicích“
ve výši 30.000,- Kč s DPH.
9. ZO schválilo předloženou nabídku Marcely Fajfrové, Sruby 158, Sruby na
zhotovení pamětní desky při realizaci akce „Zateplení základní školy v
Českých Heřmanicích“ ve výši 40.000,- Kč s DPH.
10. ZO:
a) schválilo pořízení změny č. 1 Územního plánu České Heřmanice
b) schválilo, aby pořizovatelem změny č. 1 Územního plánu České
Heřmanice byl MěÚ Vysoké Mýto - odbor územního plánování a
regionálního rozvoje
c) schválilo starostu Pavla Eliáše pro spolupráci s pořizovatelem při
pořizování změny č. 1 Územního plánu České Heřmanice
d) schválilo rozsah změny č. 1 Územního plánu České Heřmanice takto:
- vymezení stávajícího zastavěného území na novém mapovém podkladu
- změnu využití lokality na (části) pozemku KN č. 71/1
- aktualizace využití stávajících a navržených lokalit
e) schválilo, aby žadatel o změnu Územního plánu České Heřmanice pan
Jakub Chleboun, České Heřmanice čp. 106 uhradil Obci České Heřmanice
náklady ve výši 50% na pořízení změny č. 1 Územního plánu České
Heřmanice
f) pověřilo starostu zadat výzvu k předložení nabídky na zpracování změny
č. 1 Územního plánu obce České Heřmanice dle platných zákonů a metodik
firmě TIPOS s.r.o., Husova 888, Ústí nad Orlicí, která byla posledním
zpracovatelem Územního plánu České Heřmanice
g) pověřilo starostu zažádat Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální
pracoviště Ústí nad Orlicí o bezplatné poskytnutí elektronických
geodetických informací v k.ú. České Heřmanice a k.ú. Chotěšiny.
11. ZO jednalo o možném nákupu 3 lesních pozemků v místní části Netřeby.
Starosta a lesní hospodář se byli podívat přímo na místě. Po diskusi o ceně
ZO nabízí majitelům 4.500,- Kč za všechny pozemky.
12. ZO schválilo nákup daru do tomboly na ples Mikroregionu Vysokomýtsko
ve výši 2.000,- Kč.
13. ZO schválilo pořízení plynového topidla do kuchyně pohostinství v hodnotě
do 10.000,- Kč.
14. ZO neschválilo žádost o podporu sdružení Linka bezpečí, Praha. Obec již
podporuje Linku důvěry v Ústí nad Orlicí.
15. Starosta informoval ZO, že dne 27.9.t.r. okresní soud v Ústí nad Orlicí

zamítl žalobu Mgr. J. Jandové o neplatnosti výpovědi z pracovního poměru
podanou proti ZŠ a obci
16. L. Bednář požádal ZO o pořízení dalšího kontejneru na plasty. ZO navrhlo
tento požadavek zahrnout do příštího rozpočtu obce.
17. E. Jirsáková informovala ZO, že se dne 16.12.2010 od 19,00 uskuteční v
kulturním domě Vánoční koncert – vystoupí skupina Parkoviště pro
velbloudy Morašice.
Dne 31. 10. 2011 :
ü
Starosta obce přednesl zprávu o jednání ZO od 04.04.2011. Byly
předneseny informace zaměřené na plnění místního programu obnovy
venkova v rozmezí roku 2007 až 2013, informace o ostatních rozhodnutích
zastupitelstva mimo rozsah tohoto programu, uspořádané kulturní akce a
plnění rozpočtu obce tohoto roku.
ü
Ing. Petr Šilar informoval přítomné o činnosti Senátu Parlamentu České
republiky. V senátu je předsedou komise pro rozvoj venkova a členem
výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu. Současně vykonává funkci
starosty v obci Horní Čermná. Nabídl obci a jejím spoluobčanům, že se na
něho mohou obracet s žádostmi či připomínkami (týkající se života na
venkově) k venkovské tématice.
ü
S informací o činnosti Mysliveckého sdružení Březina České Heřmanice
se sídlem ve Sloupnici vystoupil hospodář Ing. Oldřich Vašina. Ve sdružení
je 33 myslivců z toho 1 čestný. Na střelnici na Džbánovci se podařilo
vybudovat nové zázemí (studna s přívodem vody, WC, vybavení kuchyně,
vrhačka na americký trap) za výrazného přispění peněz z EU přes MAS
Litomyšlsko.
ü
Ředitelka ZŠ České Heřmanice Mgr. J. Kafková informovala o činnosti
nové příspěvkové organizace od 1.9.2011 a představila nejbližší
připravované akce ZŠ. Současně dochází do ZŠ 14 žáků. Dále informovala
přítomné o populačním výhledu dalších žáků vzhledem k případnému
otevření další třídy v nejbližších letech.
ü
Ředitelka MŠ České Heřmanice M. Flídrová také informovala o činnosti
nové příspěvkové organizace od 1.9.2011. V současnosti i výhledově je
kapacitně plná MŠ. Představila plán společných akcí se ZŠ.
ü
ZO schválilo nevhodnější nabídku Josefa Kindla, Svatý Jiří 48, Choceň
na opravu ústředního topení v předsálí kulturního domu ve výši 30.500,- Kč
s DPH. Celkem byly posouzeny tři nabídky.
ü
ZO schválilo plán inventur na rok 2011.
ü
ZO schválilo Směrnici č. 1/2011 o inventarizaci.
ü
ZO vzalo na vědomí všechny informace sdělené v bodě 7 d) Diskuse a
bylo ZO doporučeno pokračovat v přípravě akce „Revitalizace Sloupnického
potoka s retenční nádrží a poldrem nad obcí České Heřmanice“.
Dne 14. 11. 2011 :
ü
ZO neschválilo žádost Orlickoústecké nemocnice, a.s., Čs. armády 1076,

ü

ü
ü

ü

ü

Ústí nad Orlicí o pomoci obce s financováním obnovy laparoskopické věže.
V ZO převládá názor, že nemocnice mají být financovány od pojišťoven,
státu, popřípadě Pardubického kraje avšak nikoliv od samospráv.
ZO vzalo na vědomí inspekční zprávu České školní inspekce
Pardubického inspektorátu po provedené kontrole v Mateřské škole České
Heřmanice ve dnech 19. a 20. září 2011 se závěrem, že škola vytváří dobrý
základ pro další vzdělávání dětí.
ZO schválilo Směrnici č. 2/2011 – Odpisový plán, kterou zpracovala
účetní A. Kučerová. Tento plán stanovuje pravidla pro odepisování
dlouhodobého majetku obce.
Starosta informoval ZO o tom, že je prováděna oprava plynového zařízení
v kuchyni pohostinství. Byl zrušen stávající rozvod propan – butanu a je
přiveden nový rozvod zemního plynu z kulturního domu. Současný sporák,
ale nelze přetryskovat na zemní plyn, protože nemá tepelné pojistky, tudíž
nevyhovuje platné legislativě (bez revize). Oslovená firma Jindřich
Schlesinger - GASTRO komplet, Ústí nad Orlicí nabídla obci repasovaný
sporák obdobného typu SPE 40 za 26.900,- Kč bez DPH již s tepelnými
pojistkami. O původní sporák projevila zájem přítomná pí Chlumecká I.
současná nájemkyně pohostinství. Za tento sporák nabídla obci 5.000,- Kč.
Také přislíbila dopravu nového sporáku do pohostinství a odvoz původního z
pohostinství. Poté ZO schválilo nákup nového sporáku a prodej původního
sporáku.
Starosta informoval ZO, že dne 26.10.t.r. proběhla v místním pohostinství
schůzka se starosty a předsedy dotčených organizací ohledně Podmínek pro
poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce. Byla jim představena
varianta - schválený příspěvek od obce ve výši 150,- Kč = 1 hodina zdarma
odpracovaná příslušnou organizací pro obec České Heřmanice. Důvody pro
opětovné zavedení tohoto modelu jim byly také sděleny viz ZO 17.10.2011.
Dále byly definovány činnosti, na kterých budou tyto hodiny organizací
odpracovány – údržba obecních budov, 1x roční úklid obecních budov, úklid
čekáren, úklid veřejného prostranství, sekání břehů potoka v Českých
Heřmanicích, práce v lese, opravy vozidel JSDO (nikoliv pravidelná údržba)
a úklid sněhu. Další činnosti mohou být v případě potřeby definovány ZO.
Proti těmto podmínkám nikdo z přítomných neměl připomínek.
Zodpovědnost za kvalitu a odpracování brigádnických hodin mají členové
ZO: T. Jeřábek – SDH České Heřmanice, P. Pánek – SDH Netřeby, L.
Bednář – TJ Sokol České Heřmanice a P. Eliáš - Římskokatolická farnost
České Heřmanice a MS Březina České Heřmanice.
ZO jednalo o návrhu dohody o zimní údržbě. Bylo jednáno s
vykonavatelem služby a některé požadavky obce v návrhu dohody nejsou
splnitelné. Starosta navrhuje ZO podepsat se Zemědělsko obchodním
družstvem Zálší pouze objednávku na provedení zimní údržby na místních
komunikacích podle graficky zpracovaného plánu zimní údržby. ZO
souhlasí.
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INFORMACE O ZAVEDENÍ ELEKTRONICKÝCH
OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ A O ODSTÁVKÁCH
ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU.
Od 1. 1. 2012 bude oddělení občanských agend Městského úřadu Vysoké
Mýto, Jiráskova 179 zabezpečovat vydávání nových typů občanských průkazů
se strojově čitelnými údaji a občanských průkazů se strojově čitelnými údaji a
s kontaktním elektronickým čipem (dále jen „e-OP).
S touto skutečností jsme byli seznámeni koncem září letošního roku. Původní
záměr odložení účinnost novely zákona o občanských průkazech k 1. lednu
2014 se v legislativním procesu cestou poslanecké iniciativy nepodařilo
realizovat. V současné době bylo proto vedením Ministerstva vnitra
rozhodnuto, že projekt e-OP bude zajištěn formou rozšíření systému cestovních
dokladů s biometrickým prvky (dále jen CDBP). S ohledem na skutečnost, že
ministerstvu byly přiděleny omezené finanční prostředky, bude kompletní
agenda e-OP, tj. základní procesy jako je pořízení žádosti, vydávání e-OP,
reklamace apod. zajišťována na stávajícím technickém zařízení pro agendu epasů, tj. na „systému CDBP“, přičemž počet stávajících pracovišť se nebude
navyšovat.

JAK SE TYTO ZMĚNY DOTKNOU ŽADATELE O NOVÝ OP.
Vyřizování žádosti bude na úřadě probíhat elektronickou cestou, včetně
pořízení fotografie. Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu
15 let. Od 1. ledna 2012 však skončí možnost podávat žádosti o občanský
průkaz v Chocni, případně i na jiných úřadech. Má-li občan trvalý pobyt ve
správním obvodu Vysokého Mýta jako obce s rozšířenou působností, může
podávat žádosti pouze na tomto úřadě. Z důvodu přístupu do jednotlivých
registrů se jedná o stejný režim, který je dnes praktikován při žádostech o
cestovní doklady nebo řidičské průkazy. Zvýšení správních poplatků za nové
občanské průkazy a pasy není, dle vyjádření ministra financí Kalouska, „na
pořadu dne“.

PLÁNOVANÉ TECHNOLOGICKÉ ODSTÁVKY
CDBP V SOUVISLOSTI S IMPLEMENTACÍ E-OP

V SYSTÉMU

Všechna pracoviště systému CDBP budou hardwarově a softwarově upravena
tak, aby podporovala také agendu e-OP. Nezbytná technologická odstávka
systému CDBP v souvislosti s uvedením nového systému e-OP do provozu
proběhne v termínu od 27. prosince 2011 do 1. ledna.2012.
V době odstávky bude možné vydávat cestovní pasy pouze bez strojově
čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji (tzv. pasy a OP
typu „BLESK“). Již hotové občanské průkazy (neplatí pro pasy!!!) lze
vyzvedávat i v době odstávky, tzn. mezi svátky.

UPOZORNĚNÍ
V souvislosti s výše uvedenou odstávkou, je možné požádat o vydání
stávajícího typu občanského průkazu nejpozději do 14. prosince 2011, je-li
podána žádost u úřadu příslušného pro vydání OP. Je-li žádost podána u
nepříslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričního
úřadu, bude zpracována a stávající typ OP bude vydán, pouze pokud bude
žádost podána nejpozději do 30. listopadu 2011.
Nejzazší termín pro ukončení přijímání žádostí o vydání e-pasů je stanoven na
19. prosince 2011 s tím, že téhož dne budou odeslána k výrobě.

UPO ZO RN ĚN Í
Finančního úřadu ve Vysokém Mýtě
Vzhledem k tomu, že v katastrálním území obce České Heřmanice
a Chotěšiny byla ukončena digitalizace pozemků, vzniká
majitelům digitalizovaných pozemků povinnost podat přiznání k
dani z nemovitosti na rok 2012, a to i na pozemky, které jsou
pronajaty družstvům nebo jiným podnikatelským subjektům.
Daňové přiznání se podává:
- na podatelně Finančního úřadu ve Vysokém Mýtě do 31. ledna
2012 (úřední dny Po, St: 8,00 - 17,00 h.,
poslední týden v lednu je úřední každý den:
Po, St: 8,00 -17,00 h., Út, Čt: 8,00 - 15,00 h., Pá: 8,00 -13,30 h.)
- poštou
- elektronicky (http://eds:mfcr.cz)
- prostřednictvím datových stránek

Ing. Radovan Kašpar v.r.
ředitel

Dle plánu preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany pro
rok 2011 obec zveřejňuje v Heřmánku 4/2011 následující článek:

KDYŽ ZATOPÍ POŽÁR ….
Zřejmě již přijde čas, kdy se změní počasí a dlouhé zimní večery budou
jen málokoho lákat ven, obzvláště když 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.
Každá mince má dvě strany, o rubu této idyly by nejlépe mohli vyprávět
hasiči. Pro ně je zima a topné období tím, co pro studenty maturita či zkouškové
období.
V roce 2010 v naší republice došlo v domácnostech ke 2 507 požárům 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 požárů uvědomili, že topidla sama za nic nemohou, vinu však
nese především lidská nedbalost, nepozornost a nezodpovědnost. Že o tom, zda
kamna budou dávat teplo nebo brát hodnoty, zdraví a dokonce lidské životy,
rozhodujeme sami. Co tedy dělat, aby právě náš domov nebo pracoviště
neohrozil požár?
Je často až zarážející, kolik času jsme ochotni věnovat péči o topidla ve
své domácnosti. Zpravidla péče skončí okamžikem jejich instalace a další
pozornost jim věnujeme zpravidla až na jejich poslední cestě. Pokud ovšem
ještě dříve jejich provoz nezaviní požár. Vyplývá z toho pro nás základní
povinnost: průběžně kontrolovat stav topidla, abychom včas předešli závadám s
nedozírnými následky. Nějaká stokoruna, ušetřená za revizi a kontrole
spalinové cesty (dle NV č. 91/2010Sb.), je pochybnou úsporou, jestliže však
požár následně způsobí statisícové škody.
Používána mohou být pouze topidla, která prošla zkouškami a byla
schválena k užívání příslušnými orgány. Je jasné, že tomuto požadavku vyhoví
pouze výrobky odborných firem.
A co říci k připojení tepelného spotřebiče a jeho vlastní obsluze? Ke
každému 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 uživatel a další nezbytně nutné údaje pro bezpečný provoz, případně
musí být dodrženy podmínky uvedené v ČSN 061008 z prosince 1997.

Návod nám nemá sloužit k prvnímu slavnostnímu zatopení, ale jako
průvodce po celou dobu používání spotřebiče. Budeme-li jej respektovat,
omezíme nebezpečí vzniku požáru na minimum. Nesmíme také zapomínat na
to, že kamna slouží k vytápění a ne k sušení prádla, tavení vosku či jiným
potřebám.
A tak jsme od začáteční zimní idyly dospěli až 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, že skryté nebezpečí není o nic lepší než zjevné. To skryté je v
nás – ať už sedíte za volantem nebo zatápíte v kamnech – a jen na našem
jednání záleží, jestli se zvuk hasičských sirén stane jen připomínkou dávné
lidské neopatrnosti.
-pe-

Netřebské řádky
Malé ohlédnutí
V červnu byly pro naše děti u hasičské zbrojnice instalovány hrací prvky.
Nesmím opomenout poděkovat nám všem, kteří jsme se podíleli na přípravě
dopadové zóny. Moc Vám děkuji milí sousedé, však jste to dělali nejen pro své
ratolesti, ale někteří už i pro svá vnoučat (jmenovitě B. Dočkal). Je pěkné vidět,
jak myslíme i na budoucí generace.
Houpačky zely novotou a nás už zaměstnávala příprava sjezdu rodáků, který se
konal 2.července. Účast byla hojná, počasí vyšlo, program byl nabitý. Nervozita
opadla a tak se s radostí budeme do budoucna těšit na další sraz.
6.srpna nás náhle opustil ve věku nedožitých 74 let pan Milan Švec, který
patřil do našich řad rodáků. Čest jeho památce
Na konci prázdnin pro změnu zase nechybělo loučení s prázdninami
s opékaným selátkem a taneční zábavou.
Během léta jsme měli uzavřenou komunikaci na Litomyšl, díky opravě výpustě
hráze malého rybníčka. To byla parádička, žádná auta, klídek na silnici. Ale
nevěřili by jste kolik se denně vracelo aut zpět do Heřmanic. Asi tomu nějak
nevěřili. Ono se také uvádělo, že uzavírka byla z důvodu opravy mostu, ale kde
by se u nás nějaký vzal, že?

Životní jubileum
Letos na podzim oslavili svá významná životní jubilea tito
občané:
Hudečková Jaroslava 50 let, Šrutová Věra 60 let,
Fikejzová Miloslava 70 let a Fikejz Jan 70 let.
Ještě jednou všem oslavencům za všechny přeji hodně štěstí,
ale hlavně, hodně zdraví.

Podzim a nadcházející zima nás letos zatím pěkně hřeje. Sluníčko je opravdu
příjemné. Tak jen doufám, že si to pak paní zima nevybere a neprodlouží nám
to na jaře.
Sportovní klub zve příznivce pinpongu (mladé, staré, ženy, děti), přijďte si
každý pátek zahřívat (myšleno při hře) svá těla od 19 h. do naší hasičárny. Tak
neležte na kanapi a natáhněte tepláky. Už se na Vás všichni těší a zima nám lépe
uteče.
Letošní rok se opět blíží do finále a tak mě nezbývá nic jiného, než Vám
k nadcházejícím svátkům popřát veselé vánoce a do nového roku 2012 hodně
štěstí, zdraví a hlavně pevné nervy v té naší krásné, malé zemičce.
- do -

… ten dělá to …

…

… a ten zas tohle …

a

všichni

dohromady

udělají

moc.

Zprávičky ze školy a školičky.
Školní rok má za sebou první čtvrtinu a musíme říci, že všem našim žáčkům se
ve škole daří. Koncem října se odstěhoval náš spolužák Kája Holomek a my mu
přejeme, aby se mu v nové škole líbilo.
V září jsme pro děti z mateřské školy uspořádali sportovní dopoledne. Společně
s našimi žáky si zasportovaly a za své výkony dostaly sladkou odměnu.
Také další akce byla společná. Tradičně na podzim chodíme pouštět draky. Také
letos jsme si „zalítali“ jak s koupenými, tak doma vyrobenými dráčky.
V září jsme přijali pozvání mateřské školy na pohádku Budulínek Mandelinka,
která hezkou formou děti učí, jak se mají chovat k sobě navzájem i k ostatním
lidem.
V říjnu jsme zase my pozvali mateřskou školu na hudební vystoupení, při
kterém si děti nejen zazpívaly, ale také zatancovaly. A protože hudební
vystoupení má vždycky u dětí veliký ohlas, pozvali jsme ještě do školky
hudebníka pana Petra Bílého, který vzal děti na výlet po celém světě a tak děti
poznaly písničky z různých kontinentů a různých žánrů.
V současné době vrcholí přípravy na Jarmark, který se uskuteční ve čtvrtek 8.
prosince od 15 hodin před školou. Tímto bychom chtěli všechny na
připravovaný jarmark pozvat.
V lednu pravidelně navštěvujeme Domov důchodců ve Sloupnici. Obyvatelům
domova předvedeme naše „Jarmarkové“ vystoupení a každému dáme malý
dáreček. Musíme říci, že je to vždy milé setkání.
Na závěr bychom chtěli všem popřát šťastné a veselé Vánoce, hodně zdraví,
pohody a lásky.
Ať Ježíšek vám dá
nejhezčí, co má
- lásku, přátelství, štěstí, klid.
A v novém roce se mějte líp.

Sbor pro občanské záležitosti informuje:
V listopadu se narodil manželům Holubovým z Českých Heřmanic
syn Tomášek.

Rodičům gratulujeme a Tomáškovi přejeme v životě hodně štěstí a zdraví.

Sbírka tříkrálová
Podobně jako v letošním roce, projdou naší obcí v prvních dnech roku nového
„Mudrci od východu-Tři králové“. Na místo zlata, kadidla a myrhy obdarují
naše domovy známým popěvkem s přáním dlouhého života ve zdraví. Ve zdraví
tělesném i duševním, ve zdravých sousedských vztazích, ve zdraví sociálním,
ekonomickém či duchovním. Ne nesmazatelným písmem zapíší zkratku svého
přání na futra domu, předají sybolické dary (kartičku kalendáře, cukr,...) a
požádají o finanční příspěvek do zapečetěné pokladničky určený na konkrétní
aktivity zajišťované Oblastní charitou.
Předpokládaný výnos Tříkrálové sbírky 2012 je plánován ve výši 1,1 milionu
korun. Z této sumy by měly být dotovány následující činnosti:
− 170 tisíc na provoz občanské poradny bezplatně pomáhající právními a
informačními službami lidem v obtížných životních situacích; kontaktní
místa jsou v Ústí nad Orlicí, Letohradě, Vysokém Mýtě, Králíkách a
Lanškrouně
− 150 tisíc pro Charitní ošetřovatelskou a pečovatelskou službu a službu
domácí hospicové péče, které pomáhají starým a nemocným
spoluobčanům pobývat i v nemoci co nejdéle v prostředí svého domova a
předcházet zbytečným pobytům v nemocnicích a léčebnách dlouhodobě
nemocných
− 150 tisíc na stavební úpravy centra „Pod střechou“ v Letohradě, které
poskytuje prostory a služby rodinám ohroženým a teenagerům
− 80 tisíc na vybavení nového centra sociálních služeb v Lanškrouně – tzv.
„Dům na půl cesty“ pomáhající dětem z domovů po dosažení dospělosti s
integrací do společnosti
− 20 tisíc na provozní náklady rodinného centra „Kopretina“ ve Sloupnici
sloužící především rodičům s dětmi na mateřské dovolené a neúplným
rodinám
− 200 tisíc pro Fond na rozvoj a rozšíření stávajících projektů
− 150 tisíc na přímou pomoc občanům v nouzi; v minulosti byly poskytnuty
finanční dary po požáru, na bezbarierovou přestavbu bytu, speciální
úpravu dopravního prostředku apod.
− 180 tisíc na provozní náklady a rozšíření sociálně aktivizační služby
„Šance pro rodinu“, podporující rodiny s nezaopatřenými dětmi.
Tříkrálová sbírka každoročně dokazuje, že solidarita se slabšími není
prázdným pojmem tak, jak to často hlásají sdělovací prostředky. Chceme-li
uchovat základní rysy evropské civilizace, bez odpovědnosti k nemocným,
slabším, méně schopným či jinak potřebným se neobejdeme.
Přivítejme koledníky s radostí a vděkem, že první krok v naší solidaritě dělají
právě oni.
- jc -

Rozpis lékařské služby první pomoci - stomatologie
Termín LSPP
17. - 18. 12. 2011
24.12.2011
25.12.2011
26.12.2011
27.12.2011
28.12.2011
29.12.2011
30.12.2011
31.12.2011
1.1. .2012
7. - 8. 1. 2012
14. - 15. 1. 2012

MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.
MUDr.

Příjmení
Košťálová
Krejčík
Lohrer
Maixner
Moučková
Nejedlý
Pirkl
Němcová
Nekůžová
Pirklová
Podgorný
Polzerová

Jméno
Tereza
Michal
Pavel
Oldřich
Sylva
Bohuslav
Jiří
Jitka
Milena
Eva
Radim
Dana

Oblast
VM - Choceň - ČT - ÚO
VM - Choceň - ČT - ÚO
VM - Choceň - ČT - ÚO
VM - Choceň - ČT - ÚO
VM - Choceň - ČT - ÚO
VM - Choceň - ČT - ÚO
VM - Choceň - ČT - ÚO
VM - Choceň - ČT - ÚO
VM - Choceň - ČT - ÚO
VM - Choceň - ČT - ÚO
VM - Choceň - ČT - ÚO
VM - Choceň - ČT - ÚO

Adresa ZZ
Česká Třebová, F.V.Krejčího 405
Brandýs nad Orlicí, Lázeňská 225
Česká Třebová, Masarykova 1071
Vysoké Mýto, Čelakovského 112
Choceň, Dolní 443
Choceň, Palackého 349
Česká Třebová, Litomyšlská 590
Ústí nad Orlicí, Smetanova 1390
Ústí nad Orlicí, Na Štěpnici 999
Česká Třebová, Litomyšlská 590
Vysoké Mýto, Gen. Závady 116
Ústí nad Orlicí, Třebovská 140

Sobota, neděle, svátky 8.00 - 11.00 hodin
Svoz popelnic 2012: pondělí
9.1.
23.1.
Leden
6.2.
20.2.
Únor
5.3.
19.3.
Březen
2.4.
16.4.
Duben
14.5.
28.5.
Květen
11.6.
25.6.
Červen
9.7.
23.7.
Červenec
6.8.
20.8.
Srpen
3.9.
17.9.
Září
1.10.
15.10.
Říjen
12.11.
26.11.
Listopad
10.12.
24.12.
Prosinec

30.4.

29.10.

Svoz plastů :
ST ŘEDA
4.1.,1.2.,29.2.,28.3.,25.4.,23.5.,20.6.,18.7.,15.8.,12.9.,10.10.,7.11.,5.12.
Svoz skla :

S T Ř E D A 29.2., 30.5., 29.8., 28.11.

Svoz papíru :
ÚT ERÝ
17.1.,14.2.,13.3.,10.4.,8.5.,5.6.,3.7.,31.7.,28.8.,25.9.,23.10.,20.11.,18.12.
Svoz nebezpečného odpadu : S T Ř E D A

6. 6. a 10. 10. 2012

Telefon
465 534 555
465 544 192
465 534 585
465 420 400
606 565 823
465 472 408
606 704 599
465 523 310
465 525 210
606 704 599
465 423 957
465 524 087
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