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Aktuality z hnízda čápů
Co se děje v hnízdě čápů v Českých Heřmanicích uţ dávno není jenom
moje zvědavost.
Jen co slezl poslední sníh a začalo se blíţit jaro, přibývalo čím dál víc
párů očí, které zvědavě vzhlíţely k hnízdu – tak kdy uţ přiletí? A přiletí vůbec?
Dočkali jsme se: 5. dubna přilétl sameček a 11. dubna přilétla samice. Dle
chování se dalo celkem s určitostí odhadnout, ţe to jsou ti „naši“. Pak uţ to
„jelo“ ráz na ráz. Úprava hnízda, páření, snůška vajec s následným sezením na
nich. Dle chování bylo 17.4. zřejmé, ţe alespoň jedno vejce zahřívají.
Měsíc pozvolna uplynul bez bojů o hnízdo a podobných půtek s jinými
páry hledajícími svůj nový dočasný domov a 22. května bylo zpozorováno
první vyvrhnutí přinesené potravy, které svědčilo o tom, ţe ve hnízdě je nový
ţivot. Ač předpověď počasí na celý následující týden byla celkem příznivá,
odjíţděl jsem na jiţ tradiční Cyklopouť s vkrádající se otázkou, jak to letos
dopadne. Během cestování mně postupně docházely pozitivní zprávy, které mě
uklidnily. Po sobotním návratu v podvečer 30.5. jsem hned zahlédl dvě hladové
hlavičky čápat. Letos se snad uţ nebude opakovat situace z minulých let,
protoţe předpověď počasí vypadá příznivě. Tak hodně zdaru do ţivota čápata
heřmanská …
Poznámka: Pokud by měl někdo zájem o více informací o hnízdění čápů v
našich krajích, tak můţe navštívit webové stránky www.capiweb.cz, kde najde
nejen přehled o hnízdech, ale i aktuální informace o tom, co se v jednotlivých
hnízdech děje v blízkém i vzdáleném okolí a mnoho jiných informací a
fotografií.
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Informace z obecního úřadu
 MÍSTNÍ POPLATEK – za provoz systému
shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a
odstraňování komunálních odpadů je pro rok 2015 vyhláškou schválen
ve výši 500,- Kč. Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, vţdy
nejpozději do 28. února a do 30. září, nebo je splatný jednorázově
nejpozději do 30. června.
 HISTORICKÉ FOTOGRAFIE – obecní úřad se na Vás opětovně

obrací s velkou prosbou o zapůjčení historických fotografií obce, tedy
všech místních částí, které budou slouţit jako podklad pro vznik
kalendáře Mikroregionu Vysokomýtsko pro rok 2016. Předem
děkujeme.
-pe-

Zprávičky z jednání zastupitelstva obce








Dne 12. 01. 2015 :
 ZO schválilo Kupní smlouvu na nákup pozemků KN č. 80/4,
1201/2 a 1360 to vše v k.ú. České Heřmanice o celkové
výměře 27 m² za 27,- Kč. Obec uhradí poplatek za vklad smlouvy na
příslušný katastrální úřad.
ZO schválilo Plán preventivně výchovné činnosti obce na rok 2015 v oblasti
poţární ochrany.
ZO schválilo Plán kulturních akcí v obci na rok 2015.
Starosta informoval ZO o uskutečněné tříkrálové sbírce v naší obci a okolí.
V Českých Heřmanicích a Borové se vybralo 14.788,- Kč, v Netřeby 1.484,Kč a v Chotěšinách 2.717,- Kč, tedy celkem 18.989,- Kč, coţ je o 1.702,- Kč
více neţ v loňském roce. Dále starosta informoval ZO o vybraném
dobrovolném příspěvku na ohňostroj ve výši 5.552,- Kč, coţ je o 2.052,- Kč
více neţ v loňském roce.
ZO schválilo příspěvek pro V. Kárského (bývalého občana Č. Heřmanic) ve
výši 3.000,- Kč.
ZO schválilo předloţenou Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene - sluţebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IP--122006790/VB/2 „České Heřmanice, 350/2, Severová, RD z kab.“ 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 nabídku společnosti VTZ s.r.o., Vysoké Mýto na přívod
spalovacího vzduchu ke krbovým kamnům v pohostinství ve výši 6.032,- Kč
s DPH.
 ZO jednalo o přípravě rozpočtu obce na rok 2015. Starosta informoval ZO,
ţe obec obdrţela v roce 2014 o 964 tis. Kč více na daních, neţ byl nastaven
rozpočet. Dále se ZO mělo moţnost seznámit s poţadavky do rozpočtu
místních a zřizovaných organizací. Poté starosta přednesl ZO poţadavky
obyvatel, které byly doplněny o návrhy ZO. Na dalším jednání ZO připraví
starosta s paní účetní první verzi návrhu rozpočtu obce pro rok 2015.
 ZO schválilo změnu Přílohy č. 2 ke Smlouvě o odběru biologicky
rozloţitelného odpadu (BRO) a biologicky rozloţitelného komunálního
odpadu (BRKO) mezi obcí a Zdeňkem Horáčkem, Slatina. Změnou přílohy
dochází ke sníţení ceny likvidovaného odpadu bez úpravy ze 115,- Kč na 1,Kč za tunu a s úpravou z 300,- Kč na 180,- Kč za tunu.
 ZO jednalo o nabídce tří pojišťoven (ČSOB Pojišťovna, a.s., Česká
pojišťovna a Generali Pojišťovna a.s.) na pojištění odpovědnosti provozem
vozidla a havarijní pojištění na nákladní automobil IVECO. Nákladní
automobil má hodnotu 1.729.090,- Kč, tak se ZO rozhodlo vyuţít i havarijní
pojištění. Nejniţší nabídku podala společnost Generali Pojišťovna a.s. v
částce 51.998,- Kč. Dále by bylo dobré poptat pojištění na všechny vozidla
najednou.
 L. Vacková a Bc. I. Kučerová se dotazovaly ZO ohledně vyuţití budov obce
(kulturní dům a pohostinství) pro Komunitní školu České Heřmanice (KŠ).
ZO se shodlo, ţe Mama klub a zpívánky mohou začít okamţitě a to
bezplatně, ale budou vyčísleny náklady na uskutečňování těchto akcí. Do
příštího jednání předloţí KŠ plán připravovaných akcí.
 Ing. L. Hlávka se dotazoval ZO ohledně stavebních parcel na výstavbu RD.
Starosta informoval přítomné, ţe dle platného územního plánu je v Českých
Heřmanicích několik lokalit na stavbu RD. Bohuţel ve vlastnictví obce je
pouze jedna u farské zahrady. Tato lokalita by šla v budoucnu rozšířit podél
místní komunikace, ale je to navázáno na jednání s vlastníkem pozemku
Římskokatolickou farností České Heřmanice potaţmo s Biskupstvím
královéhradeckým (aţ po vypořádání církevních restitucí). ZO se shodlo
opětovně oslovit vlastníka (zodpovídá starosta a MVDr. J. Cacek). Poté je
moţné dále jednat o této lokalitě.
 ZO schválilo nabídku společnosti Technology s.r.o., Praha na inhibici topné
soustavy v budově školy ve výši 9.680,- Kč s DPH s účinností 8 aţ 10 let.
Jedná se o preventivní opatření proti zanášení soustavy, které sniţuje
účinnost vytápění. Návratnost investice je počítána na 2 roky a před topnou
sezónou bude provedena kontrola kvality vody zdarma.
 Diskuse: Starosta informoval ZO, ţe s Úřadem práce (ÚP) konzultoval
vytvoření pracovních příleţitostí v rámci veřejně prospěšných prací (VPP)
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popřípadě v rámci Aktivizační pracovní příleţitost (APP). ÚP prozatím nemá
z MPSV potřebné informace, ale VPP bude moci obec zaměstnat od března.
Starosta navrhl zaměstnat paní Kašparovou na dohodu o provedení práce na
roznos obědů. ZO souhlasí s částkou 50,- Kč na hodinu; ZO opětovně
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
a M. Sobel tuto moţnost prověřili v oddíle ve Vysokém Mýtě a dokonce
dostali příslib, ţe jednou měsíčně sem bude dojíţdět cvičitel z Vysokého
Mýta. TJ Sokol České Heřmanice schválil příspěvek ve výši 3.000,- Kč. ZO
schvaluje přispět ve výši 4.000,- Kč místní organizaci TJ Sokol České
Heřmanice na pořízení vybavení pro moderní sportovní karate, tak aby byly
sdruţeny prostředky ve výši 7.000,- Kč. Tímto bude navýšen příspěvek z
rozpočtu obce nad rámec ţádosti TJ Sokol České Heřmanice; Starosta
představil ZO vyúčtování pohostinství (klub). Čistý zisk cca 6.500,- Kč bez
energií; Starosta nabízí obci pračku do pohostinství za 500,- Kč. ZO
souhlasí; Starosta informoval ZO o nabídce na pořízení stavební buňky za
odvoz od Velkonetřebského rybníku. T. Jeřábek zhodnotí stav buňky a poté
ZO zaujme stanovisko; Starosta navrhl ZO, aby se uskutečnila jednání ZO v
místních částech (6.2. Chotěšiny, 7.2. Netřeby). ZO souhlasí; MUDr. M.
Novotná informovala ZO, ţe kulturní komise navrhuje někdy nabídnout při
jubileích občanům poukázky. ZO souhlasí a schvaluje navýšení částky na
500,- Kč (balíček nebo poukázka); Starosta informoval ZO, ţe bude v
kulturním domě v Českých Heřmanicích dne 5.2.t.r. pořádán krajský sněm
STAN (Starostové a nezávislí). ZO souhlasí s nájmem 500,- Kč a ostatní
náklady; Starosta informoval ZO, ţe od 29.1. do 4.2. bude čerpat dovolenou.
ZO bere na vědomí; I. Plašilová informovala ZO, ţe zatéká do budovy školy
(nad WC v ZŠ). Starosta bude opětovně informovat společnost AGILE spol.
s r.o., Ústí nad Orlicí ohledně reklamace vady na provedeném díle „Zateplení
základní školy v Českých Heřmanicích“; M. Sobel se informoval ohledně
zajištění občerstvení při plese TJ Sokol České Heřmanice. ZO se shodlo, ţe
jídlo a kuchyňku v předsálí zajistí pohostinství. Toto by mělo platit i při
ostatních plesech místních organizací; ZO jednalo o pronájmu bytu č. 4 v
budově OÚ. Nájemkyně zde nebydlí. Starosta informoval, ţe nájemní
smlouva končí 30.4.t.r. ZO se shodlo dále této nájemkyni byt nepronajímat.
Dne 26. 01. 2015 :
 Mgr. M. Marek ze společnosti IterSoft s.r.o. Choceň představil nabídku na
rozšíření stávajícího systému Geosense Geoportal o evidenci hrobových míst
ve výši 10.769,- Kč (ZO schválilo). Jedná se o modul hrobových míst v
Geoportálu (zdarma), orientační zakreslení hrobů a implementace stávající
textové evidence hrobů do Geoportálu a fotodokumentace hrobů a přiřazení
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fotek do mapového portálu. Dále do Geoportálu bude vloţen pasport
veřejného osvětlení, který obec získala zdarma na semináři v Pardubicích.
ZO schválilo Smlouvy o způsobu částečné úhrady nákladů za pořízení
změny územního plánu mezi obcí a Tomášem Jirsákem a Jiřím Loukotou na
základě usnesení č. 25/2014, kdy kaţdý z ţadatelů uhradí 1/3 těchto nákladů
(7.820,- Kč).
ZO schválilo nabídku společnosti Vzduchotechnika Veselý s.r.o., Sloupnice
na zpracování projektové dokumentace na vzduchotechniku do pohostinství
v částce 6.050,- Kč s DPH.
ZO schválilo inventarizační zprávu za rok 2014 včetně srovnávací tabulky
účetní evidence a inventurních soupisů.
ZO byla předloţena první verze návrhu rozpočtu obce pro rok 2015
připravená starostou a účetní obce doplněná o poţadavky příspěvkových a
místních organizací, poţadavky obyvatel a návrhy ZO. Tato verze rozpočtu
počítá s rezervou 900.000,- Kč při zapojení přebytku hospodaření z roku
2014 ve výši 2.100.000,- Kč. Po delší diskusi ZO byly některé poloţky z
rozpočtu poníţeny či vypuštěny a tím činí rezerva rozpočtu 1.043.000,- Kč.
ZO se shodlo, aby druhá verze návrhu rozpočtu byla projednána finančním
výborem, a poté můţe být doplněna o poţadavky občanů z místních částí.
ZO schválilo příspěvek Obecně prospěšné společnosti KONTAKT Ústí nad
Orlicí na zajištění provozu krajské Linky důvěry Ústí nad Orlicí ve výši
500,- Kč.
ZO jednalo o ţádosti Oblastní charity Nové Hrady u Skutče o finanční
příspěvek na činnost organizace, která poskytuje osobní asistenci 1 dítěti z
obce v MŠ Cerekvice nad Loučnou. ZO se shodlo nepřispět, protoţe je
moţné řešit financovaní této asistence z více zdrojů – podíl rodičů, podíl
MŠ, nebo zaměstnání asistenta přes ÚP.
ZO jednalo o nabídkách fotografa Jaroslava Horáka na pořízení zimních
fotek obce v rozsahu 20 ks za 12.100,- s DPH, na odkup nafocených 346 ks
fotek v období 2008-2013 za 30.250,- Kč s DPH a na tisk publikace o obci
(32 stran formát A5) v rozsahu 500 ks za 40.595,- Kč s DPH nebo v rozsahu
1.000 Ks za 45.310,-Kč bez DPH. ZO se shodlo pouze na pořízení zimních
fotek. O ostatních nabídkách bude nadále jednáno.
ZO jednalo o stanovení nájemného v budovách obce pro Komunitní školu
České Heřmanice. Byl představen plán činnosti Komunitní školy do konce
dubna, který čítá 57 akcí (mama klub, zpívánky, bezplatné vzdělávání,
angličtina, dílničky pro děti, pletení z papíru, Velikonoční výstava) a další
moţné aktivity (keramická dílnička pro děti, háčkování, taneční kurz,
lampionový průvod a Vánoční výstava). Po delší diskusi se ZO shodlo na
nájemném v budovách obce – v topné sezóně 100,- Kč za hodinu a v
případě, ţe se topit nebude, tak nájemné bude činit 25,- Kč za hodinu. Mama
klub a zpívánky budou zdarma.
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 ZO jednalo o výši hodinové mzdy při pomocných pracích v pohostinství
(Dohoda o provedení práce). ZO se shodlo na výši 50,- Kč za hodinu před
zdaněním.
 Starosta informoval ZO, ţe je moţné podat ţádost o dotaci z Ministerstva
pro místní rozvoj na mezinárodní seminář s pracovním názvem „Komunitně
vedený místní rozvoj v obcích“, který by se mohl konat na podzim v
kulturním domě v Českých Heřmanicích. Starosta představil ZO financování
celého projektu – náklady cca 295.000,- Kč, dotace 200.000,- Kč, záštita
hejtmana Pardubického kraje cca 10.000,- Kč, vloţné účastníků od 56.000,Kč a zbytek bude pokryt sponzory, popřípadě spoluúčastí Národní sítě
venkovských komunitních škol (NSVKŠ) a malou spoluúčastí obce. Ţádost
o dotaci bude podána pouze v případě garance NSVKŠ. Bude projednáno na
dalším ZO.
 ZO jednalo o nutnosti pořízení lednice s mrazákem do pohostinství. ZO se
shodlo na pořízení v částce 6.000,- Kč – zajistí místostarosta.
 Diskuse: ZO jednalo o oznámení ředitelky MŠ o uzavření MŠ od 16.2.2015
do 20.2.2015 (jarní prázdniny) z důvodu nezájmu rodičů o docházku dětí do
MŠ. ZO bere na vědomí; T. Jeřábek informoval ZO, ţe stavební buňka je v
dobrém stavu. J. Pánek informoval ZO, ţe o buňku má zájem SDH Netřeby.
ZO souhlasí s přenecháním buňky pro SDH Netřeby, který si na vlastní
náklady zajistí její přestěhování; Starosta se informoval ZO, co udělat se
starými vraty z hasičské zbrojnice v Českých Heřmanicích. ZO se po diskusi
shodlo, ţe budou věnovány za odvoz; Dále starosta informoval, co se
zbylými kalendáři Mikroregionu Vysokomýtsko. ZO souhlasí s prodejem za
20,- Kč; M. Sobel opětovně poţádal ZO o podporu tenisové ligy v Centru
volnočasových aktivit (zápas 1,5 hod za 50,- Kč a finálový den zdarma). ZO
souhlasí; ZO jednalo, aby před ukončením nájmu bytu č. 4 na OÚ byla
provedena kontrola bytu z důvodu dodrţování podmínek nájemní smlouvy –
zajistí starosta; ZO jednalo o moţnosti půjčování vybavení z budov obce –
ubrusy, stoly, ţidle a drobného vybavení. Prozatím půjčování bylo pro
občany zdarma. Nyní se ZO shodlo, ţe se za půjčování bude platit – ubrus
5,- Kč, stůl 5,- Kč, ţidle 3,- Kč a drobné vybavení (talíře, příbory, sklenice
atd.) za 1,- Kč.

Dne 09. 02. 2015 :
 MVDR. J. Cacek informoval ZO, ţe Finanční výbor projednal druhou verzi
návrhu rozpočtu obce na rok 2015 bez připomínek. ZO doplnilo do rozpočtu
ještě poţadavky obyvatel z místních částí Netřeby a Chotěšiny a ZO, které
činily 143 tis. Kč. Příjmy návrhu rozpočtu činí 6.335.000,- Kč a výdaje jsou
8.675.000,- Kč s plánovanou rezervou 900.000,- Kč. Rozdíl 2.340.000,- Kč a
splátku úvěru na kanalizaci 660.000,- Kč pokryje přebytek hospodaření z
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roku 2014. Návrh Rozpočtu obce pro rok 2015 v paragrafovém znění bude
vyvěšen na úřední desku.
ZO jednalo o ţádosti Spolku Lungta, Praha o projednání připojení se k
mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“. ZO se shodlo se ke kampani
nepřipojit.
ZO jednalo o ţádosti Zemědělsko obchodního druţstva Zálší o vybudování
obrubníku před budovou čp. 49 (přidruţená výroba) v Českých Heřmanicích
na pozemku obce KN č. 1221/2 v k.ú. České Heřmanice, aby sráţková voda
netekla z komunikace ke zdi budovy. ZO souhlasí.
Starosta informoval ZO, ţe do 19.3.t.r. je moţné podat ţádost o dotaci z
Operačního programu Ţivotní prostředí (OPŢP) na výstavbu a rekonstrukci
lokálních zdrojů tepla vyuţívajících OZE (obnovitelné zdroje energie) pro
vytápění, chlazení a ohřev teplé vody moţná i rekuperace. Starosta navrhuje
ZO zjistit moţnost dotace na pořízení tepelného čerpadla s výměnou
otopného systému a rekuperace (vzduchotechniky) v kulturním domě v
Českých Heřmanicích. ZO byla předloţena nabídka Ing. Renáty Ulmannové
na zpracování ţádosti o dotaci ve výši 24.200,- Kč a nabídka Ing. Petry
Studecké na zpracování energetického auditu ve výši 14.520,- Kč. Vzhledem
k tomu, ţe ZO nezná předpokládané náklady na pořízení tepelného čerpadla,
vzduchotechniky a výměny otopného systému, tak pověřuje starostu oslovit
Ing. Jiřího Kamenického ohledně nabídky na zpracování studie
proveditelnosti s propočtem předpokládaných nákladů. Poté je moţné řešit
ţádost o dotaci. ZO souhlasí.
ZO schválilo finanční příspěvek 8.800,- Kč (550 obyvatel x 16,- Kč) pro
Městskou knihovnu, Příkopy 376, Ústí nad Orlicí. Roční příspěvek slouţí k
spolufinancování kniţního fondu Městské knihovny s moţností vyuţití knih
v místní knihovně České Heřmanice.
ZO jednalo o ţádosti na bezplatné vyvěšení (na sloupy veřejného osvětlení)
cedulí s plakátem formátu A1 s pozvánkou na stavební výstavu "STAVÍME,
BYDLÍME" konající se 8. - 9. dubna v Ústí nad Orlicí. ZO souhlasí.
ZO opětovně jednalo o nabídce fotografa Jaroslava Horáka na odkup
nafocených 346 ks fotek v období 2008-2013 za 30.250,- Kč s DPH. ZO
pověřuje starostu zajistit všechny náhledy těchto fotografií. Poté bude
rozhodnuto o moţné koupi těchto fotografií.
ZO jednalo o nabídce společnosti Jindřich Schlesinger - GASTROkomplet,
Ústí nad Orlicí na zhotovení gastronomické studie kuchyně v mateřské škole
ve výši 12.100,- Kč. Studie bude obsahovat technickou zprávu, návrh
rozmístění zařízení včetně nákresu, technický výkres připojovacích míst
inţenýrských sítí a rozpočet. MVDr. J. Cacek poţaduje, aby studie byla
projednána krajskou hygienickou stanicí. Starosta zajistí do příštího jednání
ZO aktualizovanou nabídku. ZO souhlasí.
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 ZO schválilo finanční podporu ve výši 1.000,- Kč na provoz areálu
Záchranné stanice a ekocentra „Pasíčka“, Bor u Skutče 47, Proseč.
 ZO projednávalo dopis Mgr. Františka Eliáše - předsedy občanského
sdruţení Národní síť venkovských komunitních škol (NSVKŠ) se sídlem v
Borech o spolupráci NSVKŠ a obce České Heřmanice při pořádání
mezinárodního nadregionálního semináře „VKŠ 2015 – vzdělávání v
komunitně vedeném místním rozvoji (CLLD) v obcích“. NSVKŠ se
zavázala, ţe uhradí případný podíl obce k dotaci, kdyby se nepodařilo získat
tento podíl od sponzorů, záštitou hejtmana Pardubického kraje a vloţným
účastníků. Obec také můţe přispět malou částkou. Tímto ZO schvaluje podat
ţádost o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj. Náklady semináře jsou
289.000,- Kč, dotace můţe činit 200.000,- Kč a podíl obce bude 89.000,- Kč.
 Diskuse: Předsedkyně kulturní komise MUDr. M. Novotná informovala ZO
o předběţných nákladech na výlet na Floru Olomouc (autobus, vstupenka na
Floru a prohlídka Olomouce). ZO rozhodlo o příspěvku na částečné pokrytí
nákladů na výlet od místních obyvatel ve výši 200,- Kč a 300,- Kč od
ostatních. V rámci výletu je moţné také moţnost navštívit Veterán arénu muzeum historických automobilů, motocyklů a techniky a cestou domů je
plánována zastávka na večeři; ZO projednávalo nabídku letního kina do naší
obce. ZO letos nabídku nevyuţije. Kulturní komise bude počítat s touto
nabídkou na příští rok; Starosta informoval ZO, ţe koncem ledna podal
ţádosti o potvrzení bezdluţnosti na státní instituce a pojišťovny v návaznosti
na podání ţádosti o příspěvek na vytvoření pracovní příleţitosti v rámci
veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů o zaměstnání. Dle
předchozích seznamů uchazečů je moţné zaměstnat K. Kašparovou a
L. Volfovou (ZO souhlasí). Další uchazeči budou ZO odsouhlaseny po
emailu. ZO schvaluje podání ţádosti na Úřad práce o příspěvek na vytvoření
3 aţ 4 pracovních příleţitostí. Starosta bude informovat na dalším jednání
ZO; Starosta informoval, ţe zaslal nájemkyni dopis ohledně kontroly bytu č.
4 z důvodu dodrţování podmínek nájemní smlouvy. Telefonicky byl
předběţně domluven termín 23.2.t.r. ZO bere na vědomí; Starosta
informoval ZO ohledně nevyplacení nájemného za rok 2014 při provozování
vodovodu v Chotěšinách. Důvodem je dle dopisu ředitele společnosti
Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o. výměna vodoměrů po 6-leté
lhůtě a oprava čerpadla v souvislosti s cenou vody 26,66 s DPH (od
1.1.2010). Bylo navrţeno jednat o navýšení ceny vody s okolními obcemi
skupinového vodovodu Zálší, Vračovice a Chotěšiny. ZO bere na vědomí;
Starosta informoval ZO o ţádosti Komunitní školy o přesun akcí z předsálí
kulturního domu do salonku v pohostinství (větší provozní náklady pro obec
a nízká teplota v místnosti). ZO souhlasí; M. Sobel informoval ZO o
provozní ztrátě pohostinství za měsíc leden ve výši 7.669,40 Kč. ZO jednalo
o vizi pohostinství v budoucnosti, aby nedocházelo ke ztrátě. Do dalšího
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jednání kaţdý člen ZO navrhne 3 opatření pro zatraktivnění pohostinství;
Dále se M. Sobel informoval ZO ohledně mimořádného otevření
pohostinství dne 14.2. na Florbalový ples. ZO navrhuje domluvu s
pořadatelem plesu – zodpovědný starosta a místostarosta.

Dne 23. 02. 2015 :
 ZO opětovně jednalo o nabídce fotografa Jaroslava Horáka na odkup
nafocených 346 ks fotek v období 2008-2013 za 30.250,- Kč s DPH. ZO
pověřilo starostu jednat s J. Horákem o sníţení nabídkové ceny na 24.200,Kč s DPH.
 ZO schválilo nabídky Ing. J. Kamenického, Dlouhá Třebová na studii
proveditelnosti s propočtem předpokládaných nákladů na pořízení tepelného
čerpadla a výměny otopného systému ve výši 8.000,- Kč bez DPH a Ing.
Romany Vackovové, Dolní Dobrouč na studii proveditelnosti s propočtem
předpokládaných nákladů na pořízení vzduchotechniky ve výši 8.000,- Kč to
vše na akci „Tepelné čerpadlo do kulturního domu v Českých Heřmanicích“.
 ZO jednalo o ţádosti Orlickoústecké nemocnice, a.s., zda by obec přispěla
do nadačního fondu S námi je tu lépe na Endoskopickou věţ pro ORL (plné
rozlišení pro moderní vyšetření). Po diskusi ZO schválilo příspěvek jako v
loňském roce ve výši 1.000,- Kč.
 ZO schválilo aktualizovanou nabídku společnosti Jindřich Schlesinger GASTROkomplet, Ústí nad Orlicí na zhotovení gastronomické studie
kuchyně v mateřské škole ve výši 12.100,- Kč. Studie bude obsahovat
technickou zprávu, návrh rozmístění zařízení včetně nákresu, projednání
návrhu na Krajské hygienické stanici Pardubického kraje, technický výkres
připojovacích míst inţenýrských sítí a rozpočet.
 ZO schválilo pořízení vybavení pro společenské akce (silvestrovský
ohňostroj, Česko zpívá koledy, Vánoční jarmark, tematické výstavy atd.).
Jedná se o 2 ks zavařovacích hrnců Profesor ZVH272 (1.799,- á 1 ks) a
zásobník na horké nápoje GA 1700 (4.476,- Kč) na přípravu a podávání
horkých nápojů. Dále je to BANQUET 9 dílná sada gastro hrnců s
naběračkou SHINE za 899,- Kč do pohostinství. M. Sobel informoval ZO, ţe
do pohostinství bylo pořízeno 22 ks oválných talířů v částce 2.263,- Kč. ZO
se shodlo pořídit tyto talíře do počtu 60 ks za 6.200,- Kč.
 Diskuse: Starosta informoval ZO, ţe podal na Úřad práce 2 ţádosti o
příspěvek na vytvoření pracovní příleţitosti v rámci veřejně prospěšných
prací k umístění uchazečů o zaměstnání. Celkem budou zaměstnáni
4 uchazeči (z toho jeden předák) - K. Kašparová, L. Volfová, M. Vacek a
B. Dlouhý. ZO bere na vědomí; ZO jednalo o vizi pohostinství, aby v
budoucnosti při provozování pohostinství nedocházelo ke ztrátě. Kaţdý
zastupitel sdělil své návrhy. Mimo jiné byl doporučen prodej zmrzliny a
stáčeného vína, rozšíření otevírací doby i v sobotu (souhlas ZO s otevřením
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jiţ 28.2. na zkoušku), pořízení kvalitního kávovaru a připravit pohostinství
na vaření, letní zahrádka atd. Navrţená opatření budou řešena na dalších
jednáních ZO; Starosta informoval ZO, 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; Starosta
informoval ZO o moţném oslovení Římskokatolické farnosti České
Heřmanice, ve kterém budou představeny záměry obce na pozemcích
farnosti - koupě pozemku KN č. 346/26 (51 m2) v k.ú. České Heřmanice
pod místní komunikací, koupě pozemku KN č. 20/1 (2.653 m2) v k.ú České
Heřmanice (farská zahrada) na výstavbu RD, koupě fary (čp.1) v Českých
Heřmanicích, koupě pozemku KN č. 348/2 (4.114 m2) v k.ú České
Heřmanice na výstavbu RD, chodníku a parkoviště. Do příštího ZO starosta
připraví dopis farnosti k odsouhlasení; Starosta se informoval ZO ohledně
fleku na fasádě pod bytem č. 2 v čp. 75 v Českých Heřmanicích. Koho
oslovit s vybouráním vany a následné opravy? ZO navrhlo poptat ELESTAV
s.r.o., popřípadě místní zedníky; předsedkyně kulturní komise informovala
ZO o setkání seniorů, které se uskuteční 3.3.t.r. od 17 hodin v pohostinství
společně s přednáškou V. Luxové a MUDr. M. Novotné "Naše putování v
Himalájích". T. Jeřábek se informoval, zda byly dodány chybějící věci při
inventuře v pohostinství. Starosta zjistí.

Dne 09. 03. 2015 :
 ZO schválilo schodkový Rozpočet obce pro rok 2015 v paragrafovém znění.
Příjmy činí 6.335.000,- Kč a výdaje jsou 8.675.000,- Kč. Dále ZO stanovilo,
ţe ve výdajové stránce rozpočtu nesmí být překročen stanovený objem
provozních a investičních výdajů dle jednotlivých paragrafů schváleného
rozpočtu obce na rok 2015. V rámci paragrafů se změna v jednotlivých
poloţkách výdajů kromě mzdových povoluje. Obec v rámci schváleného
rozpočtu na rok 2015 poskytne příspěvky těmto organizacím: příspěvková
organizace MŠ České Heřmanice – 163.600,- Kč, ZŠ České Heřmanice –
348.500,- Kč, TJ SOKOL České Heřmanice – 29.000,- Kč, Farnost sv.
Jakuba České Heřmanice – 20.000,- Kč, SDH České Heřmanice – 20.000,Kč, Komunitní škola České Heřmanice – 10.000,- Kč a SDH Netřeby –
8.000,- Kč.
 ZO schválilo hospodářský výsledek z hlavní činnosti obce – zisk ve výši
2.912.607,00 Kč a zisk z hospodářské činnosti obce ve výši 133.000,14 Kč.
Dále ZO schválilo závěrečný účet Obce České Heřmanice za rok 2014 bez
výhrad. Součástí závěrečného účtu je zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2014 se závěrem, ţe při přezkumu nebyly zjištěny
chyby a nedostatky.
 ZO schválilo účetní závěrku obce za rok 2014. K projednání závěrky byly
předloţeny tyto dokumenty: Inventarizační zpráva za rok 2014, Rozvaha s
12












přílohou za rok 2014, Výkaz zisku a ztráty za rok 2014 a Zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2014.
ZO schválilo účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola České
Heřmanice za rok 2014. K projednání závěrky byly předloţeny tyto
dokumenty: Inventarizační zpráva za rok 2014, Protokol o výsledku
následné veřejnosprávní finanční kontroly za rok 2014, Rozvaha s přílohou
za rok 2014 a Výkaz zisku a ztráty za rok 2014.
ZO schválilo účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola České
Heřmanice za rok 2014. K projednání závěrky byly předloţeny tyto
dokumenty: Inventarizační zpráva za rok 2014, Protokol o výsledku
následné veřejnosprávní finanční kontroly za rok 2014, Rozvaha s přílohou
za rok 2014 a Výkaz zisku a ztráty za rok 2014.
ZO se seznámilo se studií proveditelnosti na pořízení tepelného čerpadla,
výměny otopného systému a pořízení vzduchotechniky na akci „Tepelné
čerpadlo do kulturního domu v Českých Heřmanicích“. Starosta informoval
ZO, ţe pořízení vzduchotechniky je neuznatelný výdaj v případě ţádosti o
dotaci. Dle předloţeného kumulativního rozpočtu byly představeny výdaje
na pořízení tepelného čerpadla, výměny otopného systému a další výdaje s
přípravou projektu a podáním ţádosti o dotaci a 5ti leté úspory (150 tis. Kč)
v celkové částce cca 1.862.263,- Kč. Dotace by mohla činit 90% z
uznatelných výdajů – 1.541.036,- Kč a podíl obce by tak byl 321.227,- Kč.
Současně byla ZO opětovně předloţena nabídka Ing. Petry Studecké, Ph.D.,
Energetická agentura s.r.o., Praha na zpracování energetického auditu včetně
poloţkového rozpočtu na tuto akci ve výši 14.520,- Kč a nabídka Ing.
Renáty Ulmannové, MBA, Dolní Libchavy na podání ţádosti o dotaci na
tuto akci ve výši 24.200,- Kč. ZO souhlasí s podáním ţádosti o dotaci z
Operačního programu Ţivotní prostředí.
Starosta představil kalkulaci nákladů na výsadbu 3.500 ks topolů černých na
pozemcích KN č. 200/1 a 200/3 v k.ú. České Heřmanice (Podšváb). Nabídka
Ing. Jiřího Zajíce, CSc. z lesní školky Týniště nad Orlicí činí za 20 cm topol
– 3,50 Kč, 50 cm – 12,- Kč a za 70 cm i s kořeny 20,- Kč. Příprava pozemků
(4.000 m2) pro výsadbu topolů bude stát cca 2,5 tis. Kč. ZO se shodlo
vysadit 3.300 ks á 20 cm, 100 ks á 50 cm a 100 ks á 70 cm. ZO souhlasí.
ZO schválilo návrh Partnerské smlouvy mezi obcí a MAS Litomyšlsko
o.p.s., která řeší dohodu o partnerské spolupráci na realizaci strategie rozvoje
území působnosti MAS Litomyšlsko o.p.s.
ZO jednalo o předloţené Smlouvě o poskytnutí grantu z Programu F1 –
Podpora volnočasových aktivit mezi Pardubickým krajem a Komunitní
školou České Heřmanice, kdy kraj poskytne grant ve výši 5.000,- Kč na
projekt komunitní školy „Keramika hrou“ – pořízení keramické pece s
celkovými náklady cca 60.000,- Kč a udrţitelnost projektu je 5 let.
Vzhledem k tomu, ţe ve schváleném rozpočtu obce je částka 55.000,- Kč na
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pořízení keramické pece, je potřeba tuto částku převést na komunitní školu,
aby mohl být grant čerpán. Starosta navrhuje ZO, aby před převodem částky
na komunitní školu s ní byla sepsána dohoda o převedení keramické pece na
obec po udrţitelnosti projektu. ZO souhlasí.
ZO jednalo o ţádosti Krajského úřadu Pardubického kraje o vyjádření k
udělení licence na 5 let na linku 680 994 (Litomyšl – České Heřmanice –
Sloupnice – Němčice – Litomyšl pro zaměstnance Saint-Gobait Adforc,a.s.)
pro dopravce Alena Vrabcová, Litomyšl. ZO souhlasí.
Starosta informoval ZO, ţe dne 2.3.t.r. vydal Pozemkový úřad veřejnou
vyhlášku - Oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových
úpravách v k.ú. Chotěšiny. ZO bere na vědomí.
ZO jednalo o nabídce společnosti OPTIMA spol. s r.o., Vysoké Mýto na
vyhotovení projektové dokumentace na výstavbu a rekonstrukci chodníků v
Českých Heřmanicích, Chotěšinách a Netřeby. Vzhledem k tomu, ţe je
schváleno Usnesení č. 181/2013, které upravuje pravidla při zadávání
zakázek malého rozsahu: při zakázce do 50 tis. Kč s DPH bude osloven
pouze jeden zhotovitel a při zakázce 50 tis. Kč s DPH a více budou osloveni
minimálně tři zhotovitelé, tak ZO pověřuje starostu zajistit ještě dvě nabídky.
ZO jednalo o ústní ţádosti zaměstnanců o příspěvek na obědy. Starosta
informoval, ţe paní účetní A. Kučerové byl schválen příspěvek dne
27.2.2006 ve výši 50%. V té samé výši byl vyplácen i J. Šplíchalovi. Dle
platné legislativy by měl být vyplácen ve stejné výši všem zaměstnancům,
popřípadě je moţné jej kompenzovat i jinými formami. Po dlouhé diskuzi se
ZO shodlo na příspěvku ve výši 25,- Kč na oběd zaměstnancům.
ZO jednalo o dalším pořízení vybavení do pohostinství. Konkrétně se
jednalo o nákup televizoru, fritézy a kávovaru. ZO vybíralo z letákových
nabídek elektroprodejen. Nakonec se ZO shodlo o finančním limitu tohoto
pořizovaného vybavení s oslovením J. Marcala ze ELEKTRO FRANC s.r.o.,
Ústí na Orlicí ve výši: televizor do 15.000,- Kč, fritéza do 4.000,- Kč a
kávovar do 10.000,- Kč. Zodpovídá místostarosta M. Sobel, který zašle ZO
e-mailem konkrétní nabídky.
Diskuse: Starosta informoval ZO, ţe Město Vysoké Mýto opět připravuje
elektronickou aukci na dodavatele energií a potvrdil, ţe se obec zúčastní této
aukce. ZO souhlasí; ZO diskutovalo o stavbě terasy u pohostinství. Bylo
projednáváno několik variant. Nakonec se ZO přiklonilo k variantě navrţené
T. Jeřábkem - ztracené bednění (šířka cca 40 cm) na vybetonovaném
základu. Návrh terasy zpracuje Jan Vera; Starosta informoval ZO, ţe J. Švarc
a M. Pötterová prozatím zrušili záměr stavby RD v Chotěšinách. ZO bere na
vědomí; ZO jednalo o projektu COMENIUS 2015 - Podpora kultury
městečkám a obcím (představení Don Quijote de la Ancha) s podílem obce
cca 7 tis. Kč. ZO se shodlo letos nabídku nevyuţít (schválený rozpočet), ale
uvaţovat o ni v příštím roce (790 let obce); Starosta představil ZO dopis
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Římskokatolické farnosti České Heřmanice se záměry obce na pozemcích
farnosti- viz ZO dne 23.2.t.r.. ZO s dopisem souhlasí a doporučuje ho zaslat
v kopii také Biskupství královéhradeckému; ZO jednalo o ţádostech o
pronájem kuchyně v pohostinství při svatbách v kulturním domě dne 25.4. a
1.5. ZO souhlasilo s pronájmem 200,- Kč + energie pouze na tyto akce. V
budoucnu bude v případě potřeby kuchyně pro akce v kulturním domě
poţadována spoluúčast pohostinství na zajišťování občerstvení při těchto
akcích, nebo podstatně vyšší nájemné. ZO souhlasí; M.Sobel přednesl ústní
stíţnost paní M. Marcalové ohledně sousedského sporu se Šmejdířovými.
ZO se shodlo, ţe řešení sporu není v kompetenci obce, protoţe se jedná o
občanskosprávní spor a ten řeší oddělení přestupků MěÚ ve Vysokém Mýtě;
M. Sobel informoval ZO o provozní ztrátě pohostinství za měsíc únor ve
výši 4.465,16 Kč; J. Pánek se informoval ohledně třídění odpadů – bioodpad,
větve dávat mimo kontejner, pak budou naštěpkovány. Kontejner na kovový
odpad? Starosta navrhuje prozatím neřešit; MUDr. M. Novotná tlumočila
ţádost Komunitní školy na příspěvek na Velikonoční jarmark na hudební
skupinu Náhoda z Litomyšle. ZO se po delší diskuzi shodlo na 1.000,- Kč.
- pe -

Sbor pro občanské záležitosti informuje
V březnu oslavil své ţivotní jubileum 60 let pan Zdeněk Kysilka
z Českých Heřmanic.
V dubnu oslavili své ţivotní jubileum 60 let pan Josef Brokeš z Českých
Heřmanic, pan Václav Vágner z Borové, 70 let paní Marie Plachetková
z Českých Heřmanic a 75 let paní Milada Fendrychová z Českých
Heřmanic.
V květnu oslavili své ţivotní jubileum 70 let paní Milena Dočkalová
z Netřeb a 90 let pan Jan Černý z Borové.
Jménem redakce všem jubilantům gratulujeme a přejeme hodně
zdraví do dalších let.

V březnu se narodil manţelům Kučerovým z Českých Heřmanic syn
Kristián.
Rodičům gratulujeme a Kristiánovi přejeme v životě hodně štěstí a
zdraví.
- ak –
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Dle plánu preventivně výchovné činnosti na úseku poţární ochrany pro rok
2015 obec zveřejňuje v měsíci červnu následující článek:

Rekreace a požární ochrana
Znáte jistě sami to rozechvění během posledního dne v zaměstnání, kdyţ
víte, ţe zítra uţ začíná dovolená. Nemusí to být jen ona, vţdyť i obyčejný
víkend na chatě, chalupě či pod stanem, vyuţitý k odpočinku a rekreaci, vyvolá
stejné příznaky. Udoláni spěchem naší technické doby se vracíme do přírody a
do romantických dob našeho mládí. A jaká by to byla romantika bez táboráků,
večera bez svíčky či petrolejky … .
Vida jak snadno jsme se dostali opět k poţární problematice! Nebudeme
nikomu v tomto povídání brát chuť strávit své volno podle vlastních představ,
přidáme pouze malý balíček rad, jak nezměnit své rekreační sídlo v ruiny,
krajinu na spáleniště a sebe na statistické číslo obětí poţárů.
Pomineme-li tentokrát nástrahy topného období, číhá poţární nebezpečí
uţ zjara. Kdo z majitelů chat a chalup by snesl pohled na neupravené okolí své
nemovitosti, kdo by se po zimě nechtěl zbavit nepotřebného haraburdí.
Nejjednodušší cestou je vypálení staré trávy a spálení všeho, co uţ doslouţilo.
Nehledě na zákaz vypalování travního podrostu, riskujeme při tomto počínání,
ţe například při změně větru a nedostatečném zabezpečení uklidí oheň kromě
zbytečností i naši krásnou dřevěnou chatičku. Nezapomínejte, ţe při stavbě
rekreačních objektů je vyuţíváno především dřevo a další hořlavé materiály. A
to, co ve stavbě zděné nemusí skončit tragicky, mívá v dřevěných objektech ty
nejtěţší následky.
Pozornost budeme věnovat také tomu, s čím si hrají naše děti. Popřát jim
volnost ještě neznamená dovolit jim hry se zápalkami nebo dokonce
s cigaretami. Děti sice pouze napodobují jednání dospělých, nevědí ale, co
všechno oheň dokáţe. Na spálený les či pole je ţalostný pohled, co však pohled
na rodiče, kteří ztratili to nejdraţší, co měli … .
Právní předpisy upravují moţnosti rozdělávání otevřených ohňů v přírodě
velice striktně. Je povoleno pouze v prostorech vyhrazených tábořišť na zvláště
určených místech. Nemáme uţ dovednost starých zálesáků, po jejichţ
tábořištích nenašel nikdo ani stopu, nikdy však neopomeneme před odchodem
oheň uhasit a zasypat jej hlínou, protoţe i doutnající zbytky se mohou znovu
zapálit. Úbytek lesních porostů má na svědomí tolik jiných příčin, ţe přidáme-li
k nim ještě poţáry, přestane naše republika být brzy turistickým rájem.
Vyuţívejme všech krás, které nám naše republika nabízí, ale neničme je.
Pokud vyrazíme po naší vlasti, ať tuto naši cestu neznačí jen řada spálenišť.
-pe16

Zprávičky ze školy a školičky
Venku se nám otepluje, sluníčko ukazuje svoji sílu a my finišujeme,
abychom vše dokončili a mohli odejít na zaslouţené prázdniny. Máme před
sebou poslední měsíc a několik akcí, které nás ještě čekají – Dětský den ve
Sloupnici, atletické závody, dopravní hřiště, výlet do Prahy, koncert hudební
školy.....
Ale teď se ještě ohlédněme za třemi měsíci, které uplynuly od posledního
vydání Heřmánku.
Začátkem března děti ze základní školy navštívily zimní stadión v
Litomyšli.
9. března přijela víla Srdíčková s pohádkou Míša, Máša a Velikonoce.
Pohádka se nám moc líbila, a tak v dubnu přijela ještě jednou, tentokrát s
pohádkou Kocour v botách.
Další
z
našich
projektových dnů byl Den v
knihovně.
Paní
Svatka
Bednářová
nám
nejen
knihovnu otevřela, ale také
nám hezky o kníţkách
povídala a určitě tak
nalákala spoustu dětí k
návštěvě
knihovny
a
Výlet do MINI ZOO
probuzení zájmu o kníţky
mezi dětmi. Ve škole jsme si pak jednu kníţku zkusili vyrobit.
Matematici si mohli své dovednosti vyzkoušet v matematické soutěţi
KLOKAN, která proběhla na naší škole 20. března. Těm, kterým více jde
přírodověda, si své znalosti porovnávali se spoluţáky v poznávání rostlin,
ţivočichů a minerálů. Tři nejlepší z kaţdé kategorie nás reprezentovali v České
Třebové. Nejlépe si z naší školy vedla Natálka Slavíková, která v poznávání
rostlin obsadila třinácté místo.
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8. dubna začaly nejstarší děti z mateřské školky jezdit do Litomyšle na
plavecký výcvik. Děti čeká 10 lekcí ukončených „závěrečnou zkouškou“.
Pravidelně kaţdý rok v dubnu se ve Vysokém Mýtě koná Den Země.
Kromě ukázek řemeslné výroby si děti mohou také zasoutěţit a vyhrát zajímavé
ceny. Mateřská školka sbírá celoročně hliník a díky rodičům a všem dalším
sběratelům obsadila ve veliké konkurenci krásné 3. místo a jako odměnu
dostala stavebnici GEOMAG.
Naší velkou akcí, na
kterou se připravujeme, je
Den matek. Děti z
mateřské
školy
si
připravily pásmo písniček,
pohádek a básniček o
zvířátkách a děti ze
základní školy nacvičily
pohádku O Lotrandovi a
Zubejdě.
Na
závěr
zazpívaly
společnou
písničku a předaly dárečky
svým maminkám.
18. května odjela Výlet do MINI ZOO
škola do Mladočova na školu v přírodě. Přestoţe nám počasí aţ tak nepřálo, tak
jsme si celý pobyt moc uţili – noční hra, diskokarneval, návštěva skřítka
Toulováčka v Toulovcových maštalích, kino a spousta her. Podle ohlasů dětí se
škola v přírodě vydařila a pokud bude zájem, vyrazili bychom příští rok zase.
V úterý 19. května
jely děti ze školky na výlet.
Ráno jsme odjeli linkovým
autobusem do Vysokého
Mýta, kde jsme se
nasvačili, a vlakem odjeli
do Dţbánova, odkud jsme
pěšky došli na MINI ZOO
na Hartech. Děti mohly
vidět i zvířata, se kterými
se běţně nesetkávají ( obří
ţelvy, klokan, dikobraz....).
Vlakem jsme dojeli do
Mladočov – škola v přírodě
Litomyšle. Pro nedostatek
času daly děti přednost dětskému hřišti před výstavou stavebnice MERKUR.
Výlet jsme zakončili zmrzlinou a v pořádku dojeli autobusem do Heřmanic.
V pátek 5. června pořádá mateřská škola lehkoatletický trojboj
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malotřídních škol. Své síly změří děti ze Sloupnice, Zámrsku, Dobříkova, a
Tisové. Děti se utkají ve skoku dalekém, běhu a hodu. Malé děti poběţí
překáţkový běh druţstev. V příštím čísle vás budeme informovat, jak se naše
děti umístily. Poslední akcí mateřské školy v tomto školním roce bude jiţ
tradiční rozloučení s předškoláky, které děti a rodiče zavede do pohádky. Po
splnění všech úkolů si opečeme vuřtíky a čeká nás noc ve školce, která je vţdy
pro děti velkým dobrodruţstvím.
Poděkování
Mateřská škola a Základní škola České Heřmanice děkují všem, kteří se s námi
jiţ 6 let zapojují do akce: „Sbíráme víčka pro postiţené děti“. Za celou dobu, po
kterou víčka sbíráme, jsme odeslali několik desítek pytlů víček na různé
projekty. Nyní ve spolupráci se Základní a Mateřskou školou Makov odesíláme
3 pytle pro Ondru postiţeného dětskou mozkovou obrnou (reportáţ TV Nova).
Kdo by měl zájem se k nám připojit, můţete nosit víčka do MŠ nebo ZŠ České
Heřmanice.
Při jedné hodině čtení ve 2. ročníku měly děti za úkol vymyslet krátký
příběh o zvířátkách. Tady je jeden z příběhů, který děti vymyslely:
Zvířecí školka
Lucka Jůvová a Jan Přivratský
Jednou se stalo, ţe koloušek se kamarádil s veverkou. Ta veverka nebyla jen
tak obyčejná, byla černá. A ten koloušek byl kamarádský a byl průzkumník. A
na zimu veverka šla spát a koloušek zůstal sám osamělý. A na jaře koloušek se
zeptal veverky: ,,Jak se jmenuješ, veverko?“ „ Já se jmenuji Černý chloupek a
jak se jmenuješ ty?“ „Já se jmenuji Hnědý parůţek“. Řekli si, ţe se uţ nikdy
neopustí. A šli dál, aţ narazili na vodopád. Našli cestičku za vodopád a zatím
vodopádem bylo mraveniště. A v tom byli mravenci. Veverka a koloušek se
zeptali: ,,Co tu děláte?“ „ My se tu schováváme před lidmi.“ „ A proč?“ „
Protoţe nám škodí. A co vy tu chcete?“ „My dva jsme viděli cestičku za
vodopád, a tak jsme šli podle cestičky a pak jsme sem dorazili.“ „Aha, tak vás
vítáme.“ „Nemáte něco k jídlu?“ „My nevíme, co jíte.“ Veverka jim řekla, ţe jí
šišky, vajíčka a houby. Koloušek řekl, ţe on jí trávu, kůru a borůvky. „Jé,
promiňte, to nemáme.“ „ A nechcete se s námi skamarádit?“ „Jestli můţeme,
tak jo.“ „ No tak jo.“ Tak šli do světa. Šli, šli a šli a ještě šli aţ našli skálu. Vyšli
na skálu a pak zase slezli. Pak šli podle vody. Došli do lesa a tam našli několik
zvířátek a jedno největší. A pak tam zůstali.
ZAZVONIL ZVONEC A POHÁDKY JE KONEC
- jk-, -ln19

TJ Sokol České Heřmanice
Dne 30. 4. 2015 se na místním hřišti
konalo tradiční pálení čarodějnic. Jako kaţdý
rok, tak i letos bylo moţné si zakoupit a opéci
párek, dát pivečko nebo jiné občerstvení. Jsme
potěšeni, ţe se akce zúčastnily také opravdové
čarodějnice a nijak se nebály, ţe by mohly být
upáleny.
Další akcí, které jsme se mohli společně
zúčastnit, bylo přátelské fotbalové utkání se
Sloupnicí. Není vůbec
důleţité, s jakým
výsledkem utkání skončilo, důleţité je, ţe se
v Českých Heřmanicích znovu začíná hrát
fotbal.
Dne 29. 04. 2015 byla rozlosována a
zahájena letní tenisová liga, do které se v letošním roce přihlásilo 12 dvojic. Ty
byly rozděleny do dvou skupin, kde se utká kaţdý s kaţdým v termínu, který si
soupeři sami dohodnou. První dva postoupí do semifinále. To se bude hrát ve
stejný den jako finálový zápas, a to 5. 9. 2015.
Mohli jste si také povšimnout, ţe započali práce na opravě kabin na
místním fotbalovém hřišti. V rámci oprav se vymění stávající okna a dveře za
nové. Zrekonstruovány budou také sprchy, kde obklady a dlaţba byly jiţ
nevyhovující. Celkový rozpočet oprav je cca 140 000 Kč. Rádi bychom touto
cestou poděkovali obci České Heřmanice, která na opravu přispěla částkou 10
000,- Kč a Pardubickému kraji, od kterého jsme obdrţeli 60 000 Kč. Oběma
přispěvovatelům děkujeme.

TJ Sokol České Heřmanice si Vás dovoluje pozvat dne
13. 06. 2015 na oslavy 50 let od založení a 30 let znovuzrození fotbalu
v Českých Heřmanicích
Prvním počinem oslav je nábor malých fotbalistů (ročník 2005-2010).
Těšit se můţete na zápas našich nejmenších (přípravka), kteří se utkají s SK
Sloupnice.
Hlavním programem oslav bude exhibiční zápas muţů. Zde se střetnou hráči
Českých Heřmanic s výběrem hráčů Synot ligy. Následovat bude autogramiáda
a draţba dresů prvoligových hráčů.
Ve večerních hodinách Vás čeká diskotéka s Jardou Marcalem.
25. 07. 2015 Pouťový turnaj
-ms20

Hasičské zprávy
V sobotu 11. dubna se v Českých Heřmanicích
uskutečnilo Shromáţdění delegátů SDH okresu Ústí nad
Orlicí. Na programu byly volby starosty okresního sdruţení
a výkonného výboru.
Členové
místního
sboru zajišťovali organizaci
celé akce. Před kulturním
domem
bylo
moţné
prohlédnout si historickou
poţární techniku (viz titul.
strana).
V pátek 22. května
jsme jako kaţdý rok oslavili
svátek svatého Floriána. Před
hasičárnou
se
podávaly
tradiční
Hudečkovy
bramboráky, tentokráte v provedení paní Martiny Jeřábkové.
V sobotu 30. května proběhlo okrskové hasičské cvičení ve Vračovicích.
Výsledkově se nám bohuţel moc nedařilo. Druţstva ţen obsadila čtvrté a osmé
místo. Druţstva muţů
skončila na šestém a
sedmém
místě.
Celkově vyhráli muţi
i ţeny z Voděrad.
Své dovednosti
na hasičském cvičení
předvedla
i
dvě
druţstva
dětí
z Českých Heřmanic.
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Cyklopouť 2015
Poslední týden v máji uţ řadu roků vychází či vyjíţdí poutníci od svatého
Jakuba z Českých Heřmanic na pouť. Cesta, kterou se ubírají, nebývá jen lehká,
odpočinková a samoúčelná. Celý lidský ţivot je cestou. Jednou širokou
autostrádou v pohodlném mercedesu, znenadání pěším pokulháváním na
rozbahněné stezce plné trnek a kopřiv. Pestrý, plnohodnotný ţivot proţívá ten,
kdo ochutná obojí.
Do cílů našich poutí se také
dá dojet rychleji, pohodlněji a
vcelku bez námahy. Byla by to ale
jen
nevýznamná
víkendová
epizoda, na kterou by se po
několika týdnech jen obtíţně
rozpomínalo. Pouť pěší či cyklo
předpokládá nejdříve nápad, kam a
proč. Poté důkladnou přípravu trasy
včetně
přenocování,
trochu
tréninku, zajištění dovolené, ale to
nejhlavnější a nejcennější je
přizpůsobit se na cestě ostatním.
Potom
lze
putovat
daleko,
opakovaně a s radostí.
Pouť 2015 měla několik cílů. Jeli jsme po stopách nejvýznamnějších
českých rodů a jejich duchovních ikon. Hledali a nacházeli jedinečné přírodní
krásy Polabí, relaxovali v Česko-saském Švýcarsku, sportovně udeřili na tělo
ujetými bezmála 400 km, uţívali si přátelské závislosti na ostatních s vědomím,
ţe cestou nás v duchu doprovází naši blízcí.
Vyjíţděli jsme po
nedělní bohosluţbě od sv.
Jakuba přes Vysoké Mýto
do
starobylého
sídla
Vršovců – na Vraclav. I
kdyţ bylo chladno a pod
mrakem, vraclavský kopec
plnohodnotně
nahradil
rozpálené slunce. Mimo
svoji tělesnou schránku
kaţdý na kole vezl ještě 810kg cestovních potřeb. Sympatický průvodce u sv. Mikuláše nám dal
nahlédnout do historie Vraclavi a tamních lázní. Přes výstavné Uhřetice jsme
dojeli do penzionu Blato. Pondělní ráno bylo slunné, a tak se šlapalo zvesela aţ
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do Kladrub. Poprvé jsme přejeli Labe, v Mělicích posvačili a díky laskavé
pracovnici státního hřebčína jsme si prohlédli a fotografovali kladrubské klisny
s hříbaty. Klidnou jízdou po zánovní cyklostezce jsme odpoledne doputovali na
Slavníkovské hradisko v Libici. Vzpomenuli jsme na dramatický osud rodu
vyvraţděného Přemyslovci v době formování
státu a svatého Vojtěcha, který proslavil
Slavníkovce především evangelizací Polska.
Závěr dne jsme si uţili v Poděbradech, kde
jsme i přenocovali. Úterý nás zaskočilo
kvalitou cesty. Asfaltový povrch se střídal
s betonovými panely čtvrté kategorie,
poničenými polními cestami aţ po propadlé
cestičky v trávě, kde naše obtěţkaná kola
proţívala test soudrţnosti. Na samosběr
polních jahod jsme se v Lysé nedali zlákat a
pokračovali do Staré Boleslavi. Zde nás
čtyřmi historií překypujícími kostely provedla
nadšená průvodkyně Josefka. Románské
sloupy s relikvií sv. Václava v kostele sv.
Kosmy a Damiána,… zachované fresky u sv.
Václava,… místo zavraţdění kníţete Václava… či Palladium země České
v kostele P. Marie - byly nejpůsobivějším záţitkem celé pouti. Odpoledne jsme
popojeli do necelých 30 km vzdáleného Mělníka. V příjemném kempu jsme
přivítali ještě dva cyklopoutníky, kteří nás dojeli vlakem, čímţ náš počet vzrostl
na plný tucet. Setkání jsme oslavili meruňkovicí, neb v Mělníku se nedala
koupit láhev Ludmily. Ráno iniciátor pouti demonstroval svoji fyzickou
připravenost zalomením bezpečnostního klíče od pokoje v zámku a všichni
jsme si vyšlápli na
vyhlídku soutoku Labe a
Vltavy
s přilehlými
vinicemi. Cestou přes
račický kanál, kde jsme
ţivě
povzbuzovali
německé vodáky, jsme
v poledne
odloţili
zavazadla v mládeţnické
ubytovně
v Roudnici.
Odpolední výstup na
bájnou horu Říp ukončil
historická témata pouti.
Ve čtvrtek ráno jsme
s větrem v zádech vyjeli
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po evropské labské cyklostezce přes Litoměřice, Ústí nad Labem a Děčín do
perly Českého Švýcarska, do Hřenska. Páteční den jsme nechali kola odpočívat
a pěšky zdolali Pravčickou bránu, Mezní louku a Soutěsky. Sobota byla
vyhrazena prohlídce Děčína a zpáteční cestě vlakem.
Několik dat závěrem:
Počet poutníků
Počet ujetých ( ušlých ) km
Sloţení týmu
Celkový věk
Vyhodnocení

12
354 + 25 pěšky
8 děvčat + 4 hoši
cenzurováno
všichni se těší na společné příští
-jc-

Velikonoční výstava
Letošní velikonoční výstava se konala v sobotu 28. března na místním
sále. K vidění byla malá domácí zoo, velikonoční dekorace, ukázka pletení
pomlázek.
K poslechu nám zahrála litomyšlská hudební skupina Náhoda, zpříjemnila
nám posezení v malé kavárničce.
Návštěvnost byla opravdu velká. Velký dík patří všem, kteří se na
pořádání akce podíleli.
-lv-

Mamaklub
Kaţdý čtvrtek od 9 hodin mají maminky i tatínci moţnost navštívit
MAMAKLUB. Jde o setkání rodičů a dětí předškolkového věku, mají moţnost
vyměnit si zde zkušenosti nebo jen tak si posedět při dobré kávičce.
Tím, ţe Mamaklub je teprve v začátcích, tak vybavenost pro děti je malá.
Touto cestou bych Vás chtěla poţádat o přebytečné hračky, které máte doma.
Předem moc děkujeme.
-lv-
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Komunitní škola připravuje
OSLAVY SVÁTKU ,,DEN OTCŮ“
Den otců je den, kdy mají svátek otcové. Na světě se fakticky slaví během
celého roku - ve velké většině zemí třetí neděli v červnu. V mnoha
latinskoamerických zemích, Itálii, Portugalsku, Španělsku se Den otců slaví
tradičně na den sv. Josefa 19. 3.
V České republice se fakticky neslaví, leč oficiálně připadá také na třetí
neděli v červnu.
Tuto akci máme naplánovanou na červenec.

PŘIPRAVUJEME NOVÉ KURZY OD ZÁŘÍ

HÁČKOVÁNÍ – lektorka kurzu - J. Jirušková
VAŘENÍ A STOLOVÁNÍ – lektorka kurzu- M. Šimková
ANGLIČTINA pro začátečníky – lektorka kurzu – Bc. A. Hanušová
KERAMIKA pro 50+
KERAMIKA pro děti s rodiči - lektorka kurzu – H. Plíhalová s koleginí
KERAMIKA pro 10+
(Kurzy keramiky uskutečňujeme díky dotaci Pardubického kraje, Karosy,
a Obci České Heřmanice, za níž jsme zakoupili keramickou pec)
Zájemci o kurzy mají moţnost se předčasně zaregistrovat. Více informací
na stránkách komunitní školy nebo u KOORDINÁTOREK
Vacková Lenka (737 282 144)
Kučerová Iva (732 161 107)
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KOMUNITNÍ ŠKOLA ČESKÉ HEŘMANICE
SI VÁS DOVOLUJE
POZVAT NA

TANEČNÍ KURZY PRO DOSPĚLÉ
6 lekcí společenského tance
pro každého, kdo má již nějaký ten pátek taneční kurzy
za sebou a rád by si připomenul, co zapomněl nebo
zdokonalil to, co ještě umí. Rovněž však i pro ty, kteří
chtějí svůj taneční um teprve získat.
Lekce proběhnou vždy od 20:00 do 22:30 hodin v těchto termínech:
pátek 2.10.2015
sobota 17.10.2015
pátek 23.10.2015
pátek 30.10.2015
pátek 6.11.2015
pátek 13.11.2015
Místo: Kulturní dům v Českých Heřmanicích
Cena kurzu: 600 Kč za pár
Lektor: Petra Doubková s partnerem
Více informací na www.ks.ceskehermanice.cz
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Dětem

Heřmánek (čtvrtletník) vydává Obec České Heřmanice, České Heřmanice 75, 565 52 České
Heřmanice, IČ: 00278661, telefon 465 549 516, www.ceskehermanice.cz, evidován u MK ČR pod
evid. č. MK ČR E 18307, e-mail redakce: hermanek.ch@seznam.cz, tisk: TISKÁRNA OSÍK, tel.
461 618 111, www.tiskarnaosik.cz
Šéfredaktorka: Mgr. Jana Říhová
Redaktoři: Mgr. Říha Pavel, MVDr. Cacek Josef, Eliáš Pavel, Jirsáková Eva, Kafková Jaroslava,
Kučerová Alena, Rensa Jan
Náklad 230 výtisků. Bezplatné. Podepsané příspěvky vyjadřují názory dopisovatelů a nemusí být
vţdy totoţné s názory redakce.
Toto číslo vyšlo 10. června 2015

Uzávěrka příštího čísla bude 28. srpna 2015
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