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Obecní hospoda
Pravděpodobně většina obyvatel naší obce zaznamenala změnu
provozovatele místního pohostinství s počátkem letošního roku. Po dlouhých
letech, kdy úroveň pohostinských sluţeb vytrvale klesala, rozhodlo
zastupitelstvo obce zásadním způsobem změnit formu provozování a místo
hledání nového nájemce, otevřelo místní pohostinství ve vlastní - obecní reţii.
Rozhodnutí nebylo lehké, pro ţádného zastupitele jednoznačné a uţ vůbec ne s
vidinou tučných zisků pro obecní pokladnu. Převáţil ale realistický pohled
vycházející ze skutečnosti, ţe hospoda tu stojí, zájemci o provozování se zrovna
nehrnou, zázemí ke společenským akcím všeho druhu je nefunkční, náklady na
údrţbu budovy byť zavřené musí být uhrazeny a hlavně chybí základní sluţba v
obci, která tu byla provozována snad ve všech dobách její historie.
Ţádné začátky nejsou lehké. Pro provozovatele i zaměstnance je mnoho
věcí a situací nových. Nejen ţe se musel doplnit mobiliář, tepelně izolovat
budova, hledat nové dodavatele, stanovit rozsah sluţeb a vytvořit výhled jejich
rozšíření, ale bylo třeba i nabídnout prostory a sluţby pro organizace, občany,
výročí, poskytnout zázemí společenskému sálu, výhledově pro teplejší dny
zřídit venkovní posezení (zahrádku), osvěţení pro cyklisty a děti.....
Přáním zastupitelů i zaměstnanců je nabídnout pohostinské sluţby v
zařízení, které odpovídá moţnostem dané lokality, v lepší a kulturnější kvalitě
neţ v předchozích letech, aby kterákoliv skupina návštěvníků našla do obecního
pohostinství opakovaně cestu na posezení, občerstvení, osvěţení, na schůzi či
schůzku, za zábavou nebo jen pobesedování. Snaha o zachování pohostinských
sluţeb je upřímná. Předpokladem dobrého fungování je i potřebná spolupráce
návštěvníků a v počátečním období shovívavost k drobným nedostatkům.
Všem příchozím bych rád popřál pohostinnou hospodu, příjemnou
usměvavou obsluhu a naplnění očekávání, se kterými vstupují dovnitř.
-jc-

Informace z obecního úřadu
 PRONÁJEM BYTU - obec nabízí od května 2015 k
pronájmu byt č.4 v budově OÚ v Českých Heřmanicích. Na
postavení tohoto bytu byla poskytnuta obci dotace z prostředků Ministerstva
pro místní rozvoj a jedná se o takzvaný vstupní byt, kde pro moţné přidělení
bytu platí určitá pravidla:
1. Ţadatelem je občan ČR a je zletilý
2. Ţadatelem jsou osoby, které v důsledku nepříznivých ţivotních okolností
nemají přístup k bydlení, a to ani při vyuţití všech stávajících nástrojů
sociální a bytové politiky, přičemţ jsou schopné plnit povinnosti vyplívající
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z nájemního vztahu
3. a) Ţadatelem je samostatně ţijící osoba, která prokáţe, ţe její průměrný
čistý měsíční příjem v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením
nájemní smlouvy nepřesáhl 0,75 násobek průměrné měsíční mzdy
b) Pokud s ţadatelem budou uţívat podporovaný byt další osoby, ţadatel
prokáţe, ţe měsíční průměr součtu čistých příjmů všech členů domácnosti
za období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy
nepřesáhl:
• 1,0 násobek průměrné měsíční mzdy, jedná-li se o domácnost se 2 členy
• 1,2 násobek průměrné měsíční mzdy, jedná-li se o domácnost se 3 členy
• 1,4 násobek průměrné měsíční mzdy, jedná-li se o domácnost se 4 členy
• 1,5 násobek průměrné měsíční mzdy, jedná-li se o domácnost s 5 a více
členy
Ţadatel doloţí příjmy potvrzením od zaměstnavatele, z kontaktního místa, z
OSSZ, daňovým přiznáním, důchodovým výměrem……
4. Ţadatel nemá ve vlastnictví ani podílovém spoluvlastnictví bytový dům,
rodinný dům nebo byt. Tuto podmínku musí splnit i další členové
domácnosti, kteří mají v podporovaném bytě bydlet
5. Ţadatel nemá ţádné nesplněné závazky vůči Obci České Heřmanice. Tuto
podmínku musí splňovat i další členové domácnosti, kteří mají v bytě bydlet
6. Ţadatel nebyl pravomocně odsouzen za přestupek na úseku narušování
občanského souţití
7. Ţadatel má trvalý pobyt v Obci České Heřmanice
8. V případě, ţe nebude dostatečný počet zájemců o podporované byty, kteří
by splňovali podmínky uvedené v bodě 1 aţ 7, budou byty přiděleny
ţadatelům splňující podmínky uvedené v bodě 1 aţ 6.
9. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou na 2 roky. Prodlouţení
nájemní smlouvy je moţné po doloţení dokladů dle bodu 1,3,4,5 a 6 a to 1
měsíc před uplynutím doby pronájmu podporovaného bytu.
Více informací zájemci získají na Obecním úřadě v Českých Heřmanicích
nebo na tel. 465 549 516, mob. 721 860 315.
 KRÁDEŢ LAVIČKY – obecní úřad informuje, ţe ze dne 15.2. na 16.2.t.r.
byla odcizena nová lavička z autobusové zastávky v Chotěšinách. Pořizovací
hodnota lavičky byla přes 4 tis. Kč. Policie ČR případ prošetřuje. Tímto Vás
opětovně ţádáme, abyste si více všímali svého okolí a tím pomohli zamezit
majetkové trestní činnosti.
 SOIKA – Systém Obecní Integrační Komunikační Administrativy má na
webu obce vytvořen registrační formulář (viz níţe) pro přihlášení k odběru
aktualit či hlášení veřejného rozhlasu. Tím je zajištěn nástroj pro rychlou a
efektivní komunikaci mezi obcí a jeho občany za pomoci SMS nebo e-mailu
4

(aţ 700 znaků). Tato aplikace má nahradit hlášení veřejného rozhlasu na
nedostupných či nepokrytých místech, ale prakticky ho bude moci vyuţít
kaţdý občan vlastnící mobil, počítač nebo tablet. Vyplnění formuláře je
opravdu jednoduché. Odběr aktualit (v případě dovolené) lze také jednoduše
odhlásit změnou registrace.

 SVOZ NEBEZPEČNÉHO A OBJEMOVÉHO ODPADU – předběţně
informujeme, ţe svoz těchto odpadů bude ve středu 3.6.2015 to znamená
před vydáním dalšího čísla Heřmánku 2/2015. O sběru bude kaţdá
domácnost informovaná pomocí letáků a místním rozhlasem.
 ROZNOS OBĚDŮ – vzhledem k poţadavku spoluobčanů obec nadále
nabízí pro imobilní a starší občany roznos obědů z výdejny Zemědělsko
obchodního druţstva Zálší. Případní zájemci o tuto sluţbu se mohou přihlásit
na obecním úřadu na tel. čísle 465 549 516.
 ODPADY – vzhledem k rostoucímu nepořádku u kontejnerů na sběrných
místech je v příloze tohoto čísla leták s přehledem sloţek odpadu, které obec
třídí. Kolikrát se tam nacházejí i odpady, které tam nepatří a obec tyto sloţky
sbírá na jiném místě a v jiný čas. Jedná se především o autoskla, tepelně
izolační skla a drátoskla. V kontejneru na papír jsou zase různé nápojové
kartony od mléka a měly by být v kontejneru na plasty. Nejvíce nás ale trápí,
ţe v kontejner na papír jsou nerozšlapané nebo nerozřezané velké krabice
například od televize, coţ zabere i třeba 1/3 kontejneru. Dalším nešvarem
jsou plasty v taškách vedle kontejneru. Při větším větru se taška převrátí a
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vítr její obsah rozfouká i několik desítek metrů. Pak se majitelé zlobí, ţe
mají plasty u svého pozemku a musí to uklízet.
 Zastupitelé obce Vás zvou na jednání ZO, které se bude konat v pondělí
30.03.2015 od 19,00 hodin v místním pohostinství. Návrh programu :
1. Schválení programu, 2. Zpráva o činnosti ZO od jednání ze dne
06.10.14 (P.Eliáš), 3. Zpráva předsedy finančního výboru – rozpočet
2015 (MVDr.J.Cacek), 4. Informace o činnosti SDH České Heřmanice
(T.Jeřábek), 5. Různé, 6. Závěr. Program je pouze informativní. Bude
upřesněn a zveřejněn na úřední desce a místním rozhlasem.
-pe-

Zprávičky z jednání zastupitelstva obce









Dne 06. 10. 2014 :
 ZO vzalo na vědomí zprávu starosty o jednání ZO od
31.03.2014 a ve volebním období 2010 - 2014. Byly
předneseny informace o stavebních akcích, Vesnici Pardubického kraje roku
2012, o pozemkových úpravách, dalším vzdělávání, VPP a APP, RUD,
členství v MAS, dotacích a plnění rozpočtu obce. Závěrem starosta pozval
přítomné na nadcházející kulturní akce.
ZO vzalo na vědomí zprávu Ing. Petra Šilara o činnosti Senátu Parlamentu
České republiky. Dále Ing. P. Šilar konstatoval, ţe zapojení obce do MAS
Litomyšl o.p.s. je správný směr ohledně budoucího čerpání dotací. Je
ochoten obci pomoci s realizací poldru v rámci pozemkových úprav.
Upozornil, ţe v budoucnu bude povinnost obcí likvidovat bioodpad, na coţ
jsou České Heřmanice evidentně připraveny. Popřál občanům dobrou volbu
v komunálních volbách.
ZO vzalo na vědomí informace ředitelky Mgr. J. Kafkové o činnosti ZŠ
České Heřmanice v roce 2014. Dále paní ředitelka představila nejbliţší
připravované akce ZŠ a informovala, ţe v současnosti dochází do ZŠ 18
ţáků (ZŠ je dvoutřídní – 1.,2.,3. a 4.ročník) a ţe nastoupila nová učitelka
P. Malířová (3.a 4. ročník). ZŠ je zapojena do projektu čtení pomáhá pomoc postiţeným dětem, seniorům. Ve škole je moţnost navštěvovat
krouţky angličtiny, flétny a keramiky.
ZO vzalo na vědomí informace ředitelky L. Nádvorníkové o činnosti MŠ
České Heřmanice a společných akcích se ZŠ (sportovní dopoledne, drakiáda,
návštěva školy). Do MŠ dochází 26 dětí a kapacita je téměř naplněna.
Krouţky jsou shodné jako u ZŠ. MŠ pořádá lehkoatletický trojboj pro pět
MŠ z okolí. Kaţdoročně pořádají rozloučení s předškoláky (noc ve škole).
Pan Z. Horáček představil přítomným společnost Kompostárna Slatina s.r.o.
Bioodpad se kompostuje ve vacích (nezapáchající uzavřený systém) po dobu
3 měsíců. Do bioodpadu můţe přijít tráva, listí, zemina, hnůj a větve, které si
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sami vytřídí. Nájemné kontejneru činí 3,- Kč za den, odvoz 16,- Kč/km a
likvidace 300,- Kč za tunu. ZO vzalo informace na vědomí.
Starosta představil přítomným Strategický rozvojový plán obce na roky 2014
– 2030. Spolu s facilitátory na plánu odpracoval zdarma 20 členný
strategický tým obce 297,5 hodin. V roce 2030 by měla obec vypadat
následovně: 1) České Heřmanice, Borová, Chotěšiny a Netřeby jsou ţijící,
atraktivní, duchem mladá, soběstačná a soudrţná obec, která se stále rozvíjí
bez dotační podpory. 2) Jsou učící se obcí nabízející různé způsoby
vzdělávání pro všechny, čerpající z historie a místní identity. 3) Obec
podporuje sluţby a zajišťuje infrastrukturu ve veřejném zájmu. Je efektivně
spravována se zapojením občanů. 4) České Heřmanice, Borová, Chotěšiny a
Netřeby jsou čisté, zelené a bezpečné.
ZO se seznámilo se Zprávou o posouzení a hodnocení nabídek v rámci
veřejné zakázky na akci „Zateplení kulturního domu v Českých
Heřmanicích“ ze dne 3.10.2014. Nabídku podalo všech pět oslovených
společností. Hodnotící komise vyhodnotila nejvhodnější nabídku od
společnosti Stavební sdruţení Boštík s.r.o., Poříčí u Litomyšle ve výši
3.293.444,- Kč s DPH. ZO schválilo tuto nabídku a pověřilo starostu uzavřít
s touto společností smlouvu o dílo.
ZO schválilo předloţenou Kupní smlouvu na pozemek KN st. č. 308/2 v k.ú.
České Heřmanice (hráz Netřebského rybníku), která obsahuje věcné
břemeno na strpění vstupu či vjezdu neomezené jízdy dopravním
prostředkem o hmotnosti niţší neţ 5 tun a uskutečnění jednorázové údrţby
pozemku ve výši 16.275,- Kč (rozdíl mezi poţadovanou cenou obce za m2 a
nabízenou cenou) tak, aby byl schůdný a sjízdný.
ZO schválilo Rozpočtové opatření č. 4/2014. Rozpočtovým opatřením dojde
v souladu s ustanovením §16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, k přesunu rozpočtových prostředků, aniţ se
změní celkový objem rozpočtu.
ZO jednalo o nabídce L. Špatenkové, Vraclav na restaurování pomníku
padlých v Českých Heřmanicích ve výši 58.000,- Kč s DPH. Obec přispěje
Mikroregionu Vysokomýtsko 23.000,- Kč a 35.000,- Kč bude činit dotace
Pardubického kraje. ZO schválilo příspěvek Mikroregionu Vysokomýtsko.
ZO schválilo nabídku pana Tomáše Lamberského, Zámrsk na rekonstrukci
přístupových chodníků k hasičským zbrojnicím v Českých Heřmanicích ve
výši 11.106,- Kč a v místní části Netřeby ve výši 15.072,- Kč.
ZO schválilo nabídku společnosti STIMAX International, s.r.o., Teplice na
vybavení Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce České Heřmanice a
Netřeby (4 x zásahový oděv BUSHFIRE, 1 x Pracovní stejnokroj PS II a
sada hadic PH GOLD 4x C52+3x PH GOLD B75 - zásahové + rozdělovač
PH Sport zdarma) ve výši 43.978,- Kč s DPH.
Diskuse:
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- starosta informoval ZO, ţe společnost AMIDO – letecké snímky, s.r.o.,
České Budějovice telefonicky akceptovala cenu 14.000,- Kč za pořízení
leteckých snímků všech místních částí (4 ks 70x50 cm) + foto na CD a
autorská práva. ZO schválilo tuto nabídku.
- S. Bednářová – dotaz, zda je moţné do bioodpadu dávat papír - ANO
- P. Bednář – zda umístit kontejner na bioodpad na dolní cestě u tělocvičny –
starosta – uvaţuje se, ale je potřeba vytipovat místo, kde by nikomu
nepřekáţel.
Dne 03. 11. 2014 (ustavující zasedání zastupitelstva obce) :
 Před zahájením zasedání bylo členům ZO předáno osvědčení o zvolení
členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obci a o změně některých zákonů, v platném znění.
 Sloţení slibu člena zastupitelstva proběhlo tak, ţe předsedající přečetl slib
stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích „Slibuji věrnost České republice.
Slibuji na svou čest a svědomí, ţe svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v
zájmu obce České Heřmanice a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony
České republiky.“ a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke
sloţení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu.
Ţádný člen zastupitelstva neodmítl sloţit slib ani nesloţil slib s výhradou.
 ZO souhlasilo, aby se nadále postupovalo a jednalo podle jednacího řádu
zastupitelstva obce schváleného dne 15.12.2006.
 ZO určilo ověřovatele zápisu Ivanu Plašilovou a Josefa Pánka a zapisovatele
Miloše Sobela a dále ZO schválilo program ustavujícího zasedání.
 ZO schválilo zvolení jednoho místostarosty obce.
 ZO v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určilo, ţe pro výkon
funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
 ZO zvolilo starostu obce Pavla Eliáše, bytem České Heřmanice čp. 94.
 ZO zvolilo místostarostu obce Miloše Sobela, bytem České Heřmanice čp.
96.
 ZO zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.
 ZO zvolilo předsedu finanční výboru MVDr. Josefa Cacka.
 ZO zvolilo předsedu kontrolního výboru Tomáše Jeřábka.
 ZO odloţilo volbu členů kontrolního a finančního výboru z důvodu
nedostatku kandidátů na členství ve výborech na nejbliţší zasedání.
 ZO v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu
za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve funkci předsedy
výboru nebo komise ve výši 800,- Kč měsíčně.
 ZO v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu
za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce
ve výši 2.000,- Kč měsíčně.
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 ZO se seznámilo se Zprávou o posouzení a hodnocení nabídek na akci
„Sváţíme bioodpad z obce České Heřmanice“ ze dne 23.10.2014. Hodnotící
komise posuzovala tři nabídky a vyhodnotila nejvhodnější nabídku od
společnosti Autocentrum Hájek spol. s r.o., Týnec nad Labem ve výši
2.341.350,- Kč s DPH. ZO schválilo tuto nabídku a pověřilo starostu uzavřít
kupní smlouvu.
 Diskuse: Starosta navrhl ZO, aby na dalším zasedání ZO byly zřízeny
komise starosty a inventurní komise. Návrhy na předsedy a členy komisí
zastupitelé zašlou starostovi emailem; Starosta informoval ZO, ţe ode dne
8.11. do 17.11. se zúčastní studijní cesty v zahraničí. ZO vzalo na vědomí;
Starosta se informoval u ZO, zda je moţné podávat drobné občerstvení na
bezplatných kurzech v rámci projektu „Další vzdělávání venkovského
obyvatelstva“. ZO souhlasilo; ZO jednalo o budoucnosti pohostinství, zda
vyhlásit výběrové řízení na pronájem pohostinství či bude obec tuto činnost
zajišťovat sama. Bude řešeno na dalším jednání ZO; Starosta informoval ZO,
ţe má obec s Úřadem práce podepsanou dohodu na podporu dvou
pracovních míst v rámci APP do 31.12.t.r. (jiţ zaměstnána K.Kašparová). ZO
pověřilo starostu obsadit i druhé pracovní místo pouze v případě vhodného
uchazeče; ZO jednalo o Vánočním koncertě (13.12.), který bude
spolupořádán se Zemědělsko obchodním druţstvem Zálší. Druţstvo uhradí
dopravu diváků. Vstupné 40,- Kč. ZO souhlasilo; I. Plašilová upozornila ZO
na nebezpečné zatáčky u čp. 12 v Českých Heřmanicích a u lesíku mezi
Českými Heřmanicemi a Borovou. V obou případech se jedná o rozrůstající
se dřeviny do vozovky. Sama bude informovat Správu a údrţbu silnic.
Dne 18. 11. 2014 :
 ZO určilo na celé volební období ověřovatele zápisu Ivanu Plašilovou a
Josefa Pánka a zapisovatele MUDr. Marii Novotnou.
 ZO zvolilo členy finančního výboru Zdislavu Tichou a Janu Kopeckou st.
 ZO zvolilo členy kontrolního výboru Michala Šimka, DiS. a Petra Hudečka.
 ZO schválilo zřízení komisí starosty a inventurních komisí. Legislativa
uvádí, ţe existují pouze výbory zastupitelstva (jiţ jsou zřízeny) a komise
rady obce. Sice v naší obci rada není zřízena (tuto funkci zastává starosta),
ale komise jsou nedílnou součástí samostatné a přenesené působnosti obce,
měly by se proto zřídit jako komise starosty. Dále se ZO shodlo na
kontaktních osobách pro místní části: Borová (I. Plašilová), Chotěšiny
(M. Sobel) a Netřeby (J. Pánek).
 Starosta navrhl ZO, aby byla předsedkyně školské komise I. Plašilová
delegována za zřizovatele do školské rady Základní školy České Heřmanice
za dosavadního J. Pánka. ZO návrh schválilo.
 ZO schválilo Rozpočtové opatření č. 5/2014. Rozpočtovým opatřením dojde
v souladu s ustanovením §16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových
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pravidlech územních rozpočtů, k přesunu rozpočtových prostředků, aniţ se
změní celkový objem rozpočtu.
ZO jednalo o předloţeném Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 13/2014
„Zateplení budovy čp. 99 v Českých Heřmanicích s pořízením
nízkoemisního spalovacího zdroje“, který upravuje méněpráce na zateplení
obvodových stěn objektu. Následně bude zateplen strop ve sklepě budovy
(vícepráce a nové výběrové řízení) dle aktualizovaného energetického
auditu. Připravují se také změnové listy akce na Státní fond Ţivotního
prostředí (SFŢP). Po odsouhlasení záměru obce SFŢP bude připravena
finální verze dodatku. Starosta navrhl poptat R. Ulmannovou ohledně
výběrového řízení na výše uvedené vícepráce. ZO souhlasilo.
ZO schválilo nákup daru do tomboly na 12. reprezentační ples Mikroregionu
Vysokomýtsko ve výši 2.000,- Kč, který se uskuteční dne 21.11.2014
v Tisové.
ZO schválilo nákup kombinované chladničky BEKO CSA 22020 za 5.709,Kč s DPH do hasičské zbrojnice v místní části Netřeby.
ZO souhlasilo, aby Základní škola České Heřmanice, IČ 72088591, se
sídlem České Heřmanice čp. 50, 565 52 České Heřmanice nabyla majetek –
6 ks PC FUJITSU/SN Esprimo P5731 v celkové hodnotě 36.565,- Kč.
ZO jednalo o ţádosti J. Chlebouna, České Heřmanice o moţném rozšíření
místní komunikace KN č. 82/3 v k.ú. České Heřmanice vzhledem k
plánované výstavbě rodinného domu za touto komunikací a případnému
příjezdu sloţek IZS. Jednalo by se o to, aby obec odkoupila cca 27 m2 (3
pozemky) za 1,- Kč/m2 a geometrický plán zaplatí J. Chleboun. ZO
souhlasilo a pověřilo starostu zajistit nabídku na vyhotovení kupní smlouvy.
ZO se zabývalo nabídkou společnosti WERCO spol. s r.o., Česká Třebová na
pořízení motorového kartáče HECHT s příslušenstvím (sněţná fréza, radlice
a zachytávač smeteného materiálu) za cca 25 tis. Kč. ZO se shodlo na
moţném vyuţití při údrţbě chodníků a CVA. ZO pověřilo starostu zajistit
ještě jednu nabídku.
ZO schválilo příspěvek ve výši 1.000,- Kč pro Babybox pro odloţené děti –
STATIM z.s., IČ 27006891, Pod Oborou 88, Praha na zřízení nového
babyboxu v Ústí nad Orlicí.
ZO schválilo nabídku společnosti Autocentrum Hájek spol. s r.o., Týnec nad
Labem na pořízení doplňků k vozu Iveco Cargo 12t v celkové výši 67.760,Kč. Jedná se o závěs ISO 50 do 3,5 t (16.940,- Kč), závěs čep průměr 40mm
(16.940,- Kč) a přídavný hydraulický okruh (33.880,- Kč).
Starosta představil ZO náklady a výnosy v odpadovém hospodářství za rok
2013, které jsou podkladem pro případný výpočet výše poplatku pro rok
2015 za provoz systému shromaţdování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání
a odstraňování komunálních odpadů. Náklady: likvidace a odvoz odpadů
373.604,- Kč, plocha pod kontejnery 36.555,- Kč = 410.159,- Kč. Výnosy:
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výběr poplatku 264.769,- Kč, poplatek podnikatelé 8.828,- Kč, dotace za
třídění (EKOKOM) 60.692, Kč = 334.289,- Kč. Tímto bylo odpadové
hospodářství v roce 2013 ve ztrátě 75.870,- Kč. Aby se ztráta celkově
pokryla, musela by sazba poplatku činit cca 578,- Kč. ZO se shodlo, aby
poplatek pro rok 2015 činil 500,- Kč dle Vyhlášky č. 1/2014.
ZO schválilo pořízení ohňostroje od Luboše Smištíka, Dolní 1733/19, Ţďár
nad Sázavou v částce 20.000,- Kč s DPH a dopravou.
ZO projednalo předloţenou Změnu č. 2 Územního plánu České Heřmanice s
jejím odůvodněním:
Zastupitelstvo obce
1. potvrzuje
ověření souladu Změny č. 2 územního plánu České Heřmanice s politikou
územního rozvoje ČR 2008, Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje
v souladu s ustanovením § 54 odst. 2) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu v platném znění
2. rozhoduje
o námitkách, v souladu s ust. § 172 odst. 5) zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů, tak jak je uvedeno v odůvodnění Změny č.
2 územního plánu České Heřmanice
3. vydává
formou opatření obecné povahy č.1/2014 Změnu č. 2 územního plánu České
Heřmanice, jako příslušný orgán, ve smyslu § 6 odst. 5) písm. c) stavebního
zákona, v souladu s ust. § 171 aţ 174 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění
pozdějších předpisů a ust. § 11 a § 23 odst. 4) a přílohy č. 6 vyhlášky č.
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence plánovací činnosti v platném znění.
ZO schválilo celoroční odměnu pro zaměstnance J. Šplíchala ve výši 50%
měsíční mzdy.
Diskuse: Starosta přednesl ţádost Komunitní školy České Heřmanice (KŠ) o
moţnosti vyuţití předsálí kulturního domu (24.11. kurz aranţování
adventních věnců) a kuchyně pohostinství (kurz pečení a vaření). ZO se
prozatím shodlo na úhradě 100,- Kč/hod za vyuţití budov obce. Dále KŠ
navrhuje bezplatně zpřístupnit předsálí pro mateřské centrum, zpívánky a
jiné organizované aktivity občanů; Starosta informoval ZO, ţe je moţné se
dne 10.12.2014 od 18 hodin připojit k celorepublikové akci Česko zpívá
koledy. Občerstvení bude zajištěno ze vstupného z Vánoční výstavy. ZO
souhlasilo; M. Sobel přednesl ţádost TJ Sokol České Heřmanice o.s. o
pronájem pohostinství dne 6.12.2014 z důvodu pořádání Mikulášského pinec
cupu. ZO souhlasilo s bezplatným pronájmem; Starosta informoval ZO, ţe
Vánoční koncert bude obec opětovně pořádat se Zemědělsko obchodním
druţstvem Zálší, které zajistí dopravu diváků; ZO jednalo o ţádosti Oblastní
charity Ústí nad Orlicí o spolupráci při zajištění Tříkrálové sbírky 2015. ZO
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souhlasilo; ZO opětovně jednalo o budoucnosti pohostinství. Po obsáhlé
diskusi ZO pověřilo starostu zjistit podmínky pro provozování pohostinství
obcí; Starosta upozornil ZO, ţe do 30.11.t.r. mají místní a příspěvkové
organizace podat ţádosti o příspěvek z rozpočtu obce na rok 2015; ZO
jednalo o ţádosti ţen ohledně konání výstavy České Vánoce dne 29.11.t.r. od
13,00 hod v tělocvičně. ZO souhlasilo s bezplatným pronájmem; I. Plašilová
informovala ZO, ţe se informovala u SÚS Pardubického kraje
(cestmistrovství Běstovice) ohledně bezpečnosti silničního provozu České
Heřmanice – Borová, ale byla odkázána na jednání s cestmistrovstvím Ústí
nad Orlicí. Zajistí starosta; M. Sobel se dotazoval ohledně nedodělané
opravy zdi na evangelickém hřbitově. Zajistí starosta; Upozornil také na
zastaralé www stránky knihovny. Starosta neví, kdo je dodavatel stránek a
bude se informovat; Dále se místostarosta informoval, kdy bude realizována
akce „Výměna oken a dveří v budovách obce“ (8 ks oken a 2 ks dveří v
hasičské zbrojnici v Chotěšinách, 2 ks dveří (vrat) v hasičské zbrojnici v
Českých Heřmanicích a 1 ks dveří budově čp. 118 (tělocvična) v Českých
Heřmanicích). Starosta informoval, ţe realizace bude probíhat začátkem
prosince, protoţe byla dlouho podepsána smlouva o dílo; J. Cacek se
informoval, zda by bylo moţné financovat opravu fasády kostela z MAS
Litomyšlsko. Starosta zjistí.
Dne 01. 12. 2014 :
 ZO projednalo a schválilo nabídku Ing. Renáty Ulmannové, Praha na
realizaci výběrové řízení na dodavatele stavby včetně výzvy, zadávací
dokumentace, obchodních podmínek za 3.630,- Kč s DPH na akci „Zateplení
budovy čp. 99 v Českých Heřmanicích s pořízením nízkoemisního
spalovacího zdroje – stavební vícepráce“ – provedení stavebních víceprací v
rámci zateplení budovy čp. 99 v souvislosti se zateplením sklepního stropu.
ZO se shodlo na termínu realizace akce od prosince 2014 do ledna 2015 a
oslovení těchto společností k podání nabídky: ELESTAV s.r.o., Stavební
druţstvo Boštík s.r.o. a SAPA – LPJ, spol. s r.o. Dále ZO navrhlo delegovat
do komisí pro výběrové řízení P. Eliáše, M. Sobela a J. Pánka. Starosta
informoval ZO, ţe na akci „Zateplení budovy čp. 99 v Českých Heřmanicích
s pořízením nízkoemisního spalovacího zdroje“ nebude se Státním fondem
Ţivotního prostředí (SFŢP) uzavřena Smlouva o poskytnutí podpory (de
minimis), ale SFŢP pouze zaslal obci ke schválení Rozhodnutí o poskytnutí
dotace.
 ZO schválilo Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo Z13/2014 na akci „Zateplení
budovy čp. 99 v Českých Heřmanicích s pořízením nízkoemisního
spalovacího zdroje mezi obcí České Heřmanice a společností ELESTAV
s.r.o., Vraclavská 237, Vysoké Mýto ve výši 1.626.531,- Kč s DPH včetně

12












rozpočtové rezervy ve výši 123.461,- Kč s DPH. Tím se poniţuje cena díla o
215.800,- Kč za méněpráce na zateplení obvodových stěn objektu.
ZO schválilo nabídku Ing. L. Tesaře, Praha ve výši 2.420,- Kč s DPH na
výpočet daňových příjmů obce na rok 2015 obsahující mnohaletou statistiku
těchto příjmů.
ZO jednalo o dvou nabídkách na pořízení motorového rotačního kartáče s
příslušenstvím a vybralo nabídku společnosti S&E Solutions s.r.o., Litomyšl
ve výši 21.365,- Kč s DPH.
ZO jednalo se S. Jeřábkem ohledně vyřešení parkování na části místní
komunikace 1193/1 v k.ú. České Heřmanice u fotbalového hřiště při akcích
konajících se na hřišti. Starosta informoval ZO, ţe je Dopravním
inspektorátem Policie ČR vydán souhlas s umístěním dopravní značky B11 zákaz vjezdu všech motorových vozidel s dodatkovou tabulkou E 13 s
textem „MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY“ a obecní úřad zahájil správního
řízení o omezení přístupu na část této účelové komunikace. ZO se opětovně
shodlo oslovit vlastníky pozemků KN č. 53/1 a st.č.41 v k.ú. České
Heřmanice o odkoupení či směně části těchto pozemků pro rozšíření
komunikace a následného vyuţití pro parkování aut u hřiště. ZO dále
doporučuje místní organizaci TJ Sokol České Heřmanice, aby dopředu
informovala obyvatele u příjezdové cesty o uskutečňovaných akcích na
hřišti.
Starosta informoval ZO, ţe dne 26.11.t.r. obec obdrţela návrh Smlouvy
č. 14186394 o poskytnutí podpory ze Státního fondu ţivotního prostředí ČR
(SFŢP) v rámci Operačního programu Ţivotní prostředí na akci "Sváţíme
bioodpad z obce České Heřmanice" ve výši 122.920,- Kč. Dotace
představuje 5 % celkových způsobilých veřejných výdajů, které činí
2.458.417,50 Kč. ZO schválilo tuto smlouvu.
ZO jednalo o předloţeném Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci
„Zateplení kulturního domu v Českých Heřmanicích“. Návrh smlouvy o
poskytnutí dotace je pouze k náhledu v systému Benefill. Celkové náklady
akce činí 3.633.249,68 Kč (3.005.357,34 Kč – způsobilé a 627.892,34 Kč
nezpůsobilé), dotace činí 2.704.821,59 Kč = 74,45% (2.554.553,73 Kč –
fond FS a 150.267,86 Kč – SFŢP) a podíl obce činí 300.535,75 Kč +
nezpůsobilé výdaje je celkem 928.428,09 Kč. ZO schválilo Rozhodnutí.
ZO schválilo Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v poţární
ochraně na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce pro rok 2014 ve
výši 2.000,- Kč od Pardubického kraje za odbornou přípravu členů jednotky.
ZO schválilo předloţenou Smlouvu o zřízení věcného břemene - sluţebnosti
č. IP-12-2005732/VB/1 „České Heřmanice, p.č. 363/2, p. Praţák – kNN“ se
společností ČEZ Distribuce a.s., Děčín na pozemku obce KN č. 1218/2 v
k.ú. České Heřmanice za jednorázovou úhradu 1.000,- Kč.
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 ZO schválilo předloţenou Smlouvu o zřízení věcného břemene - sluţebnosti
č. IP-12-2005544/VB/1 „České Heřmanice, p.č. 349/4, p. Bláha – kNN“ se
společností ČEZ Distribuce a.s., Děčín na pozemcích obce KN č. 346/8 a
346/27 v k.ú. České Heřmanice za jednorázovou úhradu 1.000,- Kč.
 Starosta informoval ZO, ţe aby mohlo být pohostinství čp. 99 v Českých
Heřmanicích připojeno k distribuční soustavě plynu uzavřel dne 27.11.t.r.
předloţenou Smlouvu o sdruţených dodávkách plynu se společností RWE
Energie, s.r.o., Limuzská 3135/12, Praha a Obcí České Heřmanice s
účinností od 1.12.2014. ZO vzalo na vědomí tuto informaci.
 ZO jednalo o ţádosti Zařízení sociální péče Choceň Domov pro seniory o
finanční spoluúčast na provozu Domova pro seniory v roce 2015, kde ţije
naše občanka. ZO se shodlo přispět ve stejné výši jako v roce 2014 částkou
6.000,- Kč.
 ZO schválilo nabídku JUDr. Ivy Drahošové, Vysoké Mýto ve výši 2.178,- Kč
s DPH na vyhotovení Kupní smlouvy na nákup pozemků KN č. 80/4, 1201/2
a 1360 to vše v k.ú. České Heřmanice.
 ZO nominovalo P. Eliáše a náhradníka T. Jeřábka do komise pro otevírání
obálek a hodnotící komise na veřejnou zakázku „Komplexní pozemkové
úpravy v k.ú. České Heřmanice a k.ú. Kosořín“.
 ZO se seznámilo s informačním dopisem hejtmana Pardubického kraje
JUDr. Martina Netolického o součinnost při vzniku Databáze projektových
záměrů na období 2014 – 2020, která bude slouţit jako kvalitní podklad pro
plánování výzev pro předkládání projektů v rámci územní dimenze
jednotlivých operačních programů z evropských fondů. ZO pověřuje starostu
do této databáze zahrnout Místní program obnovy venkova obce České
Heřmanice 2014 – 2020, Strategický rozvojový plán obce České Heřmanice
2014 – 2030 a informovat o této databázi další NNO a místní podnikatele.
 ZO schválilo pořízení kalendářů (70 ks á 60,- Kč) Mikroregionu
Vysokomýtsko na rok 2015, kterými by mohli být obdarováni členové
výborů a komisí, místní podnikatelé a podniky za spolupráci s obcí.
 Diskuse: ZO jednalo o přípravě a zajištění Vánočního koncertu. ZO se
shodlo na příspěvku souboru Parkoviště pro velbloudy Morašice ve výši
4.000,- Kč za účinkování na tomto koncertu dne 13.12.t.r. (je počítáno v
rozpočtu obce); Starosta informoval ZO, ţe jednal s cestmistrovstvím Ústí
nad Orlicí ohledně bezpečnosti silničního provozu České Heřmanice –
Borová, ale cestmistrovstvím nebylo shledán tento úsek nebezpečným.
I. Plašilová ještě informovala ZO o nebezpečném místě v Českých
Heřmanicích u čp. 12 (ţivý plot). Zajistí starosta; Starosta informoval ZO co
je nejprve potřeba k provozování pohostinství – ţivnostenský list (musí se
obci zaručit garant) a koncese na prodej alkoholu. V případě, ţe se toto
podaří starostovi zajistit, tak ZO schvaluje provozování pohostinství obcí od
1.1.2015. Poté ZO pověřilo starostu zveřejnit oznámení o vyhlášení
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výběrového řízení na obsazení pracovní pozice „Zaměstnanec obce“;
Starosta informoval ZO, ţe v roce 2015 bude moţné čerpat dotace z OPŢP
(např. tepelná čerpadla a solární kolektory). ZO doporučuje starostovi zjistit
bliţší informace; MVDr. J. Cacek představil ZO Metodiku pro členy
inventarizačních komisí a informační povinnosti, čímţ splnil proškolení
těchto komisí; ZO jednalo o ţádosti o výpůjčku pohostinství ke konání
soukromé oslavy dne 19.12.t.r. ZO se shodlo na pronájmu za cenu
spotřebovaných energií (cena energií bude stejná jako v kulturním domě);
Starosta se informoval u místních organizací, zda mají odpracované
brigádnické hodiny. M. Sobel – TJ Sokol České Heřmanice 74 hod (6 hod
povinných) – odpracováno 68 hod na broušení parket a 6 hod na hrubém
úklidu to vše v tělocvičně. J. Pánek – SDH Netřeby 28 hod (27 hod
povinných). T. Jeřábek – SDH České Heřmanice 34 hod (53 hod povinných)
na úpravě zeleně v okolí hasičské zbrojnice – 20 hod bude ještě odpracováno
do konce roku na úpravě podhledů u nově instalovaných vrat v hasičské
zbrojnici; starosta informoval ZO o spotřebované el. energii v Hasičské
zbrojnici v Českých Heřmanicích v období od 7.10. do 29.11.t.r. při točení
piva (SDH České Heřmanice) - VT 985 kW a NT 322 kW, coţ představuje
náklad pro obce cca 5.100,- Kč. Tímto se ZO shodlo na ukončení této
činnosti v hasičské zbrojnici. ZO nabízí místním organizacím bezplatného
vyuţití místního pohostinství k točení piva tak, aby byl i zajištěn zkušební
provoz nového topného systému s plynovým kotlem; Starosta informoval
ZO, ţe se s největší pravděpodobností nemůţe zúčastnit členské schůze
svazku obcí „Skupinový vodovod BOHUŇOVICE“ dne 11.12.t.r. od 17.
hod., kde bude mimo jiné volen nový předseda (úmrtí dosavadního předsedy
pana Hynka). Za obec se zúčastní J. Pánek; ZO jednalo o ţádosti RC Teamu
Vysoké Mýto na moţnou spolupráci při pořádání Mezinárodního Mistrovství
Micro RC aut v roce 2016 v kulturním domě v Českých Heřmanicích,
popřípadě sdělení výše spoluúčasti RC teamu. ZO se shodlo na
jednorázovém poplatku 3.000,- Kč od RC Teamu Vysoké Mýto, protoţe se
bude jednat i o propagaci obce; ZO jednalo o darovací smlouvě od
společnosti EKOLA České Libchavy s.r.o. ve výši 2.000,- Kč na 11.
MIKULÁŠSKÝ PINEC CUP. Poté tento dar obec převede místní organizaci
TJ Sokol České Heřmanice o.s. ZO souhlasilo.
Dne 18. 12. 2014 :
 ZO se seznámilo se Zprávou o posouzení a hodnocení nabídek v rámci
veřejné zakázky na akci „Zateplení budovy čp. 99 v Českých Heřmanicích s
pořízením nízkoemisního spalovacího zdroje – stavební vícepráce“ ze dne
18.12.2014. Nabídku podaly všechny tři oslovené společnosti. Hodnotící
komise vyhodnotila nejvhodnější nabídku od společnosti ELESTAV s.r.o.,
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Vysoké Mýto ve výši 224.584,- Kč s DPH. ZO tuto nabídku schválilo a
pověřilo starostu uzavřít smlouvu o dílo.
ZO jednalo o způsobu financování výdajů obce v počátku příštího roku.
Vzhledem k tomu, ţe nebude k 1. 1. 2015 schválen rozpočet obce, je nutné
přijmout Rozpočtové provizorium na rok 2015. Do doby schválení rozpočtu
obce na rok 2015 lze hradit pouze nezbytné provozní výdaje. O krytí
nepředvídatelných výdajů v období rozpočtového provizoria, jejichţ
neuhrazením by Obci České Heřmanice, vznikla škoda, rozhodne ZO. ZO
schválilo toto rozpočtové provizorium.
ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 6/2014. Rozpočtovým
opatřením dojde v souladu s ustanovením §16 zákona č.250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, k přesunu rozpočtových
prostředků, aniţ se změní celkový objem rozpočtu.
ZO posuzovalo jednu ţádost (V. Vérová) na obsazení pracovní pozice
„Zaměstnanec obce“ na hlavní pracovní poměr na dobu určitou v délce
1 rok. Starosta informoval ZO, ţe ţivnostenský list bude obci vystaven dne
22.12.t.r. (garant M. Šimek, Choceň) a koncese na prodej alkoholu bude
vystavena obci dne 2.1.2015, tudíţ provozování pohostinství a výběru
zaměstnance nic nebrání. ZO se shodlo zaměstnat Věru Vérovou, České
Heřmanice 91 na hlavní pracovní poměr. Dále místostarosta představil
počítačové programy na evidenci skladového hospodářství a pokladní
aplikaci pro restaurace, ke kterým je zapotřebí pořídit i počítač nebo tablet.
ZO se shodlo na pořízení softwaru a hardwaru k výše uvedeným činnostem
do maximální výše 20 tis. Kč. Zodpovídá starosta a místostarosta.
ZO schválilo členský příspěvek obce do rozpočtu Mikroregionu
Vysokomýtsko pro rok 2015 ve výši 20,- Kč za občana.
ZO jednalo o ţádosti Farní charity Litomyšl o jednorázový příspěvek ve výši
5.000,- Kč na provoz sociální sluţby Odlehčovací sluţba – Respitní péče
Jindra, kterou v minulých letech vyuţili naši občané. ZO se shodlo na
příspěvku 3.000,- Kč.
ZO jednalo o ţádosti obyvatel místní části Chotěšiny o zřízení nového
sloupu veřejného osvětlení pozemku KN č. 290/6 v k.ú. Chotěšiny u
autobusové zastávky. ZO se shodlo zahrnout tento poţadavek ve výši cca 30
tis. Kč do rozpočtu obce na rok 2015.
ZO jednalo o ţádosti J. Lichtemberkové, DiS., České Heřmanice o finanční
příspěvek na realizaci inţenýrských sítí k RD. ZO se shodlo, ţe bude
finančně podporovat výstavbu inţenýrských sítí k novým rodinným domům
(RD). Jaká bude výše příspěvku a za jakých podmínek bude příspěvek
přidělen, budou určovat pravidla, které bude ZO připravovat a schvalovat v
roce 2015.
ZO schválilo Dodatek č. 12 Smlouvy o dílo na sběr a odstraňování
nebezpečných sloţek komunálního odpadu mezi Obcí České Heřmanice a
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společností EKOLA České Libchavy s.r.o., České Libchavy 172, České
Libchavy.
ZO vzalo na vědomí Protokoly o výsledcích následných kontrol místních
organizací TJ SOKOL České Heřmanice o.s., Římskokatolická farnost České
Heřmanice, Komunitní škola České Heřmanice, SDH České Heřmanice a
SDH Netřeby za rok 2014.
ZO jednalo o nabídce společnosti CYRRUS ADVISORY, a.s., Brno na
vyhledávání dotačních moţností - Dotační sonar v délce 4 roky a v měsíční
částce 150,- Kč bez DPH (8.712,- Kč). Starosta doporučil ZO tuto nabídku
vyuţít. ZO schválilo nabídku.
ZO jednalo o předloţené Kupní smlouvě na pozemek KN st. č. 308/2 v k.ú.
České Heřmanice (hráz Netřebského rybníku). Smlouva byla schválena s
věcným břemenem na strpění vstupu či vjezdu neomezené jízdy dopravním
prostředkem o hmotnosti niţší neţ 5 tun, coţ nelze zapsat do katastru
nemovitostí, protoţe toto věcné břemeno se nevztahuje na blíţe neomezený
počet osob. Toto zajistí nová předloţená Kupní smlouva s předkupním
právem. Tím ZO zrušilo Usnesení č. 152/2014 a schválilo předloţenou
Kupní smlouvu na pozemek KN st. č. 308/2 v k.ú. České Heřmanice mezi
Obcí České Heřmanice a společností RYBÁŘSTVÍ LITOMYŠL s.r.o., 121,
Litomyšl.
Diskuse: Starosta představil ZO kalkulaci na výměnu roštu v krbových
kamnech v pohostinství v částce 350,- Kč. ZO souhlasilo s pořízením roštu;
Starosta informoval ZO o nutnosti pořízení nových ubrusů do kulturního
domu. Damaškový ubrus 130 x 160 cm stojí cca 280,- Kč. ZO souhlasilo s
pořízením ubrusů v částce 20.000,- Kč. Oboje pořízení bude hrazeno z
hospodářské činnosti; Starosta představil ZO navrţené obecní PF 2015. Dále
ZO obdrţelo PF od Komunitní školy České Heřmanice; ZO jednalo o
zajištění a roznášce občerstvení (punč a čaj) při ohňostroji; Starosta
představil vyúčtování Vánoční výstavy. Vybráno na dobrovolném vstupném
1.040,- Kč. Náklady na výstavu činily 683,- Kč, praní ubrusů 525,- Kč a na
občerstvení při akci Česko zpívá koledy 519,- Kč. ZO vzalo na vědomí; ZO
jednalo o ţádosti M. Michálka a J. Vaňka z Českých Heřmanic o pořízení
vybavení pro moderní sportovní karate. Za podporu nabízejí reklamu obce a
zaloţení místního krouţku karate a vystoupení při obecních akcích. J.Pánek
tuto moţnost prověří v oddíle ve Vysokém Mýtě a poté bude rozhodnuto;
MUDr. M. Novotná informovala ZO o proběhnutém semináři „Právní
minimum pro zástupce obcí“ dne 8.12.t.r., kterého se zúčastnila se starostou
a místostarostou a doporučuje ZO si prostudovat v roce 2015 broţurku
Profesionální zastupitel; ZO jednalo o změně pracovní smlouvy pro
zaměstnance J. Šplíchala (navýšení mzdy a doba neurčitá) od 1.1.2015. ZO
souhlasí; místostarosta informoval ZO o poškozené bříze (zlomená) na
místní komunikaci KN č. 1242 v k.ú. České Heřmanice. Starosta bude
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informovat pí. R. Břeňovou; J. Pánek informoval ZO o 5-ti výmolech v
místní komunikaci 1281/1 (Netřeby – Sloupnice) – bude navrţeno do
rozpočtu 2015; Dále se J. Pánek informoval ohledně dodělání plakátovacích
ploch (dodělání rámečku na parte). Informovat se u T. Jeřábka.
- pe -

Sbor pro občanské záleţitosti informuje
V roce 2014

se narodili
zemřelo
se přistěhovalo
se odstěhovalo

2 holčičky a 4 chlapci
5 občanů
19 osob
20 osob

K 31. 12. 2014 byl celkový počet obyvatel 546.
Z toho: Borová 28, České Heřmanice 376, Chotěšiny 64, Netřeby 78.

V prosinci oslavili své ţivotní jubileum 75 let paní Věra Mikulecká
z Českých Heřmanic a 80 let pan Jaroslav Zerzán z Českých Heřmanic.
V lednu oslavili své ţivotní jubileum 60 let paní Jiřina Bečičková
z Netřeb, pan Jiří Loukota z Českých Heřmanic, 80 let pan Milan Urban
z Českých Heřmanic a 92 let paní Vlasta Karlíková z Českých Heřmanic.
V únoru oslavili své ţivotní jubileum 60 let pan Jiří Pospíšil z Netřeb, pan
Lubomír Novák z Chotěšin a 92 let paní Boţena Jůvová z Borové.
Jménem redakce všem jubilantům gratulujeme a přejeme hodně zdraví
do dalších let.
V lednu se narodila Petře Limberské a Aleši Motyčkovi z Českých
Heřmanic dcera Aneţka.
Rodičům gratulujeme a Aneţce přejeme v ţivotě hodně štěstí a zdraví.

V prosinci zemřela paní Marie Janoušková z Borové.

- ak 18

Dle plánu preventivně výchovné činnosti na úseku poţární ochrany pro
rok 2015 obec zveřejňuje v Heřmánku 1/2015 následující článek:
POUŢÍVÁME ELEKTRICKÉ SPOTŘEBIČE
Elektrické energii jsme se věnovali jiţ v minulých povídáních v
souvislosti s problémy okolo elektrických instalací. Byli bychom špatní rádci,
kdybychom neupozornili i na nebezpečí při pouţívání elektrických spotřebičů
jako takových. Vţdyť jejich počet neustále roste, zatímco lehkomyslnost a
neopatrnost při zacházení s nimi bohuţel nevymizela. A tak stoupá i počet
poţárů zaviněných elektrospotřebiči, či přesněji řečeno, jejich nesprávným
pouţíváním.
Snad nejčastěji se setkáváme 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 jejichţ základě byl vydán návod k obsluze. Ten je pro
uţivatele závazný a za jeho nedodrţení nese plnou odpovědnost. Pro bezpečný
provoz stačí jen málo: umístit vařič na nehořlavé podloţce, nenechávat v
blízkosti hořlavé látky a neponechávat jej v provozu bez dozoru. I kdyţ jsme
uvařili, ještě před prvním douškem kávy či ochutnáním prvního sousta se
přesvědčíme, zda je vařič opravdu vypnut. Vařiče nikdy nebudeme pouţívat k
jiným účelům, zejména ne k přitápění.
Velké poţární nebezpečí představují elektrické teplomety a přímotopy.
Často si při jejich pouţívání neuvědomujeme energii sálavého tepla, schopného
zapálit i předměty ve značné vzdálenosti. Přes negativní zkušenosti se
nepodařilo odradit různé kutily od výroby amatérských tepelných zdrojů,
jejichţ „kvalita“ se postarala o poţár 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, ţe i menší povrchová teplota při dlouhodobém působení
můţe skončit poţárem. Viníkem můţe být i docela obyčejná čtyřicetiwattová
ţárovka bez ochranného krytu, kterou kdosi roztrţitě ponechal na půdě svítit
příliš dlouho. Chvilka nepozornosti nebo zajímavý rozhovor se sousedkou
mohou náleţitě prodraţit ţehlení, pokud necháme zapnutou elektrickou
ţehličku bez dozoru. A co říci o pracovníkovi, který odloţil elektrickou pájku
přímo do misky s acetonem, připravené na odmaštění pájených součástek?
A tak si vţdy, kdyţ zapneme některý spotřebič, uvědomíme, ţe záleţí
právě na nás, zda bude dobře slouţit a nestane se ničitelem hodnot a lidských
ţivotů.
-pe19

Zprávičky ze školy a školičky
Jaké akce proběhly v naší škole a školičce od minulého vydání
Heřmánku? Pokusíme se trochu zavzpomínat ještě na čas předvánoční.
5. prosince nás navštívil čert, Mikuláš a anděl. Z pekelné knihy přečetl
hříchy a hříšky našich děti. Ty musely slíbit, ţe se polepší, zazpívat písničku
nebo říci básničku a všechny dostaly sladkou mikulášskou nadílku.
V pondělí 15. prosince jsme přijali pozvání vraclavské školy na
pohádkové vystoupení „ Zlatovláska“ do Vysokého Mýta.
18. prosince nás přišly vánočně naladit děti z hudební školy Bravo, kterou
navštěvují i někteří ţáci naší školy. Společně s paní učitelkou zahrály a
zazpívaly vánoční koledy a písně.
Na
vánoční
besídku
dorazil Jeţíšek a dětem z
mateřské i základní školy přinesl
spoustu krásných dárků, za které
Jeţíškovi moc děkujeme. V
rámci
besídky
jsme
si
vyzkoušeli některé vánoční
zvyky a obyčeje, zazpívali
vánoční koledy a popřáli hodně
úspěšných dní v novém roce.
Poté
následovaly
vánoční
prázdniny, které – doufáme – si
všichni náleţitě uţili.
Po Vánocích pravidelně navštěvujeme Domov důchodců ve Sloupnici.
Ani letošní rok nebyl výjimkou. Obyvatelům domova jsme předvedli naše
„jarmarkové vystoupení“ a rozdali dárečky, které, věříme, obyvatele domova
potěšily.
V lednu jsme navštívili
kluziště v Litomyšli. Některé
děti stály na bruslích úplně
poprvé a musíme říci, ţe se
všem výlet na kluziště moc
líbil, a proto si ho určitě ještě
zopakujeme.
22.
ledna
naši
předškoláci navštívili své
kamarády z 1. třídy a ti se jim
pochlubili, co uţ všechno za
půl roku ve škole zvládli.
Odpoledne se poté dostavili k
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zápisu. Provázela je pohádková postavička Krtečka. Všechny děti zápis zvládly
a my se na ně v září budeme těšit ve škole.
29. ledna bylo vydáno vysvědčení za 1. pololetí a poté následovaly
jednodenní pololetní prázdniny.
V únoru jsme ukončili plavecký výcvik a všechny děti si přinesly „mokré
vysvědčení“.
V plánu jsme měli
PEXESIÁDU pro rodiče
našich ţáků. Ale z důvodu
malého počtu přihlášených
„hráčů“ se PEXESIÁDA
pro
rodiče
nekonala.
Uspořádali jsme ji tedy
alespoň pro naše ţáky.
Nejlépe si vedla Pavlínka
Zabáková, která všechny
porazila a jako odměnu
dostala ručně – našimi ţáky
–
vyrobené
pexeso.
Pavlínce moc gratulujeme.
4. února navštívila mateřská škola školku ve Sloupnici, kde zhlédli
hudební přestavení „Na farmě“. Děti si společně s paní zpěvačkou zazpívaly
písničky a zahrály na hudební nástroje.
6. února nás navštívila paní Onimole, která s sebou přivezla obrovské
mnoţství magnetické skládačky – GEOMAG. Děti mohly popustit uzdu své
fantazie a vyráběly skutečné i fantastické výtvory a stavby. Do školní druţiny
za námi přišly i děti z mateřské školy.
10. února proběhl ve školce „Modrý den“ a 12. února karneval. Krásné
masky zaplavily celou
školku. I paní učitelky se
nenechaly zahanbit a přišly
v zajímavých maskách. V
rámci karnevalu proběhlo
několik soutěţí. Děti se
byly představit i svým
kamarádům
ve
škole.
Karnevalové dopoledne si
všichni náleţitě uţili.
V průběhu roku nás
čeká několik projektových
dnů. V rámci nich můţeme
věnovat
více
času
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oblastem, kterým bychom se v rámci jednotlivých vyučovacích hodin nemohli
dostatečně věnovat. V únoru to byl projektový den – Prevence rizikového
chování. Děti se seznámily s problematikou šikany, kyberšikany, záškoláctví a
uţívání některých návykových látek. Výstupy z projektových dnů můţete vidět
ve škole a na našich webových stránkách.
Dalším „miniprojektíkem“ byly
Veselé zoubky. Ten pořádá drogerie
DM a formou hry a pohádky o
Hurvínkovi učí děti, jak se správně
starat o svoje zuby. Po správném
vyplnění pracovního listu byly děti
odměněny pěknými dárky.
V pátek 27. února se děti ze základní
školy převlékly do karnevalových
kostýmů. Sešlo se hodně krásných a
zajímavých masek. Jedna soutěţ
míjela druhou, a tak páteční
odpoledne uteklo jako voda. Ve velké konkurenci zvítězil Tomášek Macek.
- jk-, -ln-

TJ Sokol České Heřmanice
Dne 21. 2. 2015 se konal 10. sportovní ples. Přesto, ţe návštěva byla
malá, věříme, ţe ti kteří přišli, si uţili krásný večer a někteří si domů odnesli i
hodnotné ceny z jiţ tradiční tomboly.
Rádi bychom tímto poděkovali všem sponzorům.

TJ Sokol České Heřmanice si Vás dovoluje pozvat na
- pálení čarodějnic dne 30.4.2015 na místním hřišti
- dětský sportovní den, který proběhne 7.6.2015 na místním hřišti
- oslavu 30 let fotbalu v Českých Heřmanicích, která se uskuteční 13.6.2015
na místním hřišti
- netradiční víceboj a večerní diskotéku, a to dne 20.6.2015
-ms22

Hasičské zprávy
V sobotu 31. ledna proběhla v hasičárně jiţ třetí
zabíjačka. Pro hosty byly připraveny pochoutky jako je
prdelačka, tlačenka, jitrnice a mnoho dalších. Na veškerých
dobrotách si bylo moţné pochutnat v provizorní restauraci,
která vznikla v salónku hasičárny, nebo jste si je mohli odnést domů jako
„vejsluţku“.
V neděli 8. března se konal další dětský karneval. K vidění byla tradiční
promenáda masek, různé soutěţe a na závěr bohatá tombola. Dětem celé
odpoledne hrál Jaroslav Marcal ml.

V pátek 22. května se uskuteční další oslava sv. Floriána. K ochutnání
budou tradiční Hudečkovy bramboráky. Začátek je v 19.00 hod.
V sobotu 30. května se koná další ročník okrskové soutěţe, tentokrát ve
Vračovicích. České Heřmanice budou reprezentovat dvě druţstva muţů, dvě
druţstva ţen a jedno druţstvo dětí. Začátek je ve 13.00 hod.
-př-
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Toto číslo vyšlo 11. března 2015

Uzávěrka příštího čísla bude 29. května 2015
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