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Sváteční slovo
Váţení spoluobčané,
letošní rok byl pro naši obec opětovně hojný. Hojný myšleno ve
spoustě odvedené práce. Ať uţ to byla zásluhou rozhodnutí zastupitelů, nebo uţ
konkrétně danou realizační firmou, je vcelku jedno. Hlavně ţe jsme pro nás
všechny a budoucí generace zase něco vytvořili. Nedá mně se nezmínit, ţe byly
zatepleny budovy pohostinství a kulturního domu včetně výměny oken. V „naší
hospodě“, kde jsme poprvé od Nového roku svými pány, se také podařilo
zmodernizovat vytápění. Kulturní dům zase po stavbě prokoukl vymalováním a
novými fotkami. No prostě obě budovy jsou jako ze škatulky. Tělocvična se
schovala pod novou střechu a „netřebská hasičárna“ svítí novými sekčními
vraty. Koupili jsme statek čp. 26 v místní části Netřeby, který nám poslouţí
nejenom pro parkování rozrůstající se techniky, ale i jako dostupné sběrné místo
na méně frekventované tříděné odpady. Nezapomínáme také podporovat
výstavbu rodinných domů jak finančně (35.000,- Kč), tak i pořizováním k tomu
vhodných stavebních pozemků. Takţe jsme opravdu nezaháleli. Podstatné je, ţe
to co bylo uskutečněno, v ţádném případě nevedlo k zadluţení obce. Určitě se
jenom s tímhle nespokojíme a jiţ připravujeme další záměry, ale o tom zase
třeba příště…..
Zanechme ale pracování. Nastává čas vánočních svátků. Svátků klidu a
doufám i míru. Rád bych také na dálku tichou vzpomínkou podpořil příbuzné
obětí nedávných teroristických útoků. Nesmím zapomenout i na imigranty.
Díky návštěvě jednání Venkovského Evropského parlamentu v Schärdingu v
Rakousku jsem se na vlastní kůţi přesvědčil, ţe denně přes toto město do
Německa proudí takzvanou balkánskou cestou 2 tisíce uprchlíků. Buďme rádi,
ţe jsme v Čechách, ţe se nemusíme bát agresorů a ţe nemusíme nikam utíkat.
Je potřeba si této svobody náleţitě váţit, ale také ji chránit. Rozhlíţejme se
kolem sebe, nebuďme k sobě lhostejní, mluvme mezi sebou o svých
problémech, pomáhejme si, vţdyť ţijeme v jedné obci, denně se potkáváme, tak
proč si ţivot ztrpčovat.
Takţe Váţení, uţijte si ty nejkrásnější svátky v roce. Udělejte si konečně
čas na rodinu a nejbliţší. Nezapomeňte na ty, co uţ tady s námi nemohou být.
Vyuţijte tento čas k odpočinku, vyvarujte se stresu, načerpejte sílu a energii na
novoroční předsevzetí a pracovní nároky, které se rok od roku na nás stupňují.
Budete-li v pohodě, tak i tělo se dá do pořádku. O radosti z dárků si
popovídáme při silvestrovském ohňostroji dne 31.12.2015 od 18 hod. na
fotbalovém hřišti. Určitě přijďte, ať si popřejeme do nového roku.
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Rozumné a hloupé
Svět vţdy byl a také vţdy bude střetáváním protikladů. Černá a bílá, voda
a oheň, radost a smutek, zdraví a nemoc, dobro a zlo. A takových kontrastů
bychom našli nespočet. Naštěstí ţádný z nich není v ţivotě v čisté podobě. Svět
má mnoho pestrých barev, mţení i příjemné teplo. Ani radost ani smutek nejsou
trvalé, podobně zdraví. Svět není jen dobrý, není ale ani pouze zlý. Svět má své
základní zákonitosti a s nimi kaţdým okamţikem nekonečně variant, které
určuje člověk- Homo Sapiens tj. „člověk rozumný téţ moudrý“.
A tady začíná ten nekončící střet protikladů a moţností. Co je pro jednoho
moudré, můţe se druhému jevit pošetilé. Co je ekonomicky výhodné, nemusí
být moudré. Co se na první pohled zdá naivní, nevýhodné a hloupé, po čase
můţe přinést bohatý uţitek.
Ţijeme v jedné zemi, mluvíme stejným jazykem a občas si nerozumíme.
Dokonce si nerozumí ani státníci (s námi i mezi sebou). Je stěhování národů
historická nutnost nebo řízená intervence Evropy? Je normální, aby celý svět
bojoval s Islámským státem a přitom od něj kupoval ropu a prodával mu
zbraně? Je správné v době klimatických změn blahosklonně odkývat největšímu
znečišťovateli planety odklad sniţování škodlivin o několik let? Také v naší
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blízkosti se střetává ekonomika s přírodou, pohodlí s odpovědností, vstřícnost
s nepochopením, laskavost s nevraţivostí.
A právě tady by člověk měl dělat čest svému jménu – Homo Sapiens.
Moudře posuzovat ţivot kolem nás, odváţně hájit správné hodnoty a naklánět
protiklady radostnějším směrem. Doba adventu je k tomu přímo předurčena.
- jc-

ČAS 55+
Zabíjačky, dračky, řemeslné zimní dílny a hlavně společné generační
práce odvál čas do paměti národa, ale lidé mají stále potřebu a důvod setkávat
se, obohacovat ţivot svůj i těch kolem sebe. Čas médií, televize, počítačů,
internetu, chytrých telefonů…atd. nezaplní mezeru lidského ducha a touhy po
společenství.
V době, kdy generace ţijí samostatně, lidská společnost se rozmělňuje na
jedince s egem, kteří uţ od plenek mají svůj vlastní pokojíček a ví, co všechno
si mohou dovolit, jaká jsou jejich práva, všechno si jednoduše nakoupí, pořídí.
Dnes uţ nezaznívá věta …“kdes to sehnal?“...“kdo ti to vyrobil“… odcizujeme
se v generacích i mezi generacemi.
Právě v tomto čase se zrodil ČAS 55+. Nápad, jak najít cestu zpět k lidem
i k sobě, jak věkem i zkušenostmi blízké lidské „smečce“ nabídnout příleţitost
společně se bavit a stavět se času navzdory a jindy s ním o závod běţet
dopředu.
Sdílení je nejvýstiţnější slovo, které má charakterizovat rodící se ČAS
55+ (Českoheřmanští aktivní senioři). Tato myšlenka se podařila letos v říjnu
uskutečnit. Sešlo se několik desítek oslovených usedlíků Českých Heřmanic,
Chotěšin, Borové a Netřeb. Při kávě, vínku a čaji jsme udělali sondu do zálib
naší komunity a výsledek jsme seřadili, abychom připravili volný a zajímavý
program pro více lidí. Další klubové setkání bylo 24. listopadu v místním
pohostinství opět u kávy, čaje a vína. Připomněli jsme si některé vánoční tradice
v kvízové podobě, poslechli si krásnou zapomenutou báseň místní básnířky,
ochutnali pohostinnost naší hospody a potěšili jsme se adventními věnci, které
vytvořily šikovné ruce děvčat komunitní školy. Příští setkání plánujeme na
19.ledna 2016 s eventuálním promítnutím pouti českoheřmanských cestovatelů,
oţivením paměti a chuťových buněk. Aţ čas dovolí, určitě zmapujeme
zapomenutá místa naší obce, vymyslíme společné sportovní akce a navštívíme
zajímavou výstavu v okolních historických městech.
ČAS 55+ se narodil, popřejme mu čas, aby rostl, dospíval a zrál ke
spokojenosti a uţitku svých příznivců i ostatních Heřmaňáků.
Pokud máte chuť a čas, „přijďte pobejt“ ve středu 19. ledna. Krásné
Vánoce!
-mc5

Informace z obecního úřadu
 PRONÁJEM BYTU – obec nabízí od 1. února 2016 k
pronájmu byt č.1 (cca 67 m2 + sklep) v přízemí budovy OÚ v
Českých Heřmanicích. Cena 45,- Kč/m2. Zájemci získají informace na
Obecním úřadě v Českých Heřmanicích nebo na tel. 465 549 516, mob.
721 860 315. Ţádosti o pronájem zasílejte do 15. ledna 2016 na OÚ nebo na
email ou@ceskehermanice.cz.

 NOVÉ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY OBCE – jedná se o Vyhlášku
č. 1/2015 za provoz systému shromaţdování, sběru, přepravy, třídění,
vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů, která bude platit od roku
2016. Poplatek zůstal ve stejné výši 500,- Kč (skutečnost je 554,- Kč na
poplatníka). Dále je to Vyhláška č. 2/2015 o stanovení systému
shromaţdování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce
České Heřmanice, která řeší třídění nových sloţek komunálního odpadu:
biologické odpady rostlinného původu a kovy. S tím jsou ve vyhlášce
uvedena nová sběrná místa. V průběhu roku se pravděpodobně bude stěhovat
sběrné místo u školy (mezi Přidruţenou výrobu a bytovku) a přibylo nové
sběrné místo na kovy a objemný odpad ve dvoře nemovitosti čp. 26 v místní
části Netřeby, kterou obec koupila. Vyhláška téţ upravuje nakládání se
stavebním odpadem (stavební a demoliční odpad), coţ ale není komunální
odpad. Stavební odpad lze pouţít, předat či odstranit pouze zákonem
stanoveným způsobem. Pro odloţení stavebního odpadu je moţné si
objednat obecní vanový kontejner, který bude přistaven a odvezen za úplatu.
Více na www.ceskehermanice.cz v sekci vyhlášky a nařízení.

 PODPORA VÝSTAVBY RODINNÝCH DOMŮ – zastupitelstvo obce se
letos rozhodlo, ţe bude v obci podporována výstavba rodinných domů (RD).
K tomu byla schválena Pravidla pro podání ţádosti o zápůjčku na podporu
výstavby rodinného domu a Smlouvy o zápůjčce. Výše zápůjčky je
stanovena na 35.000,- Kč. Splní-li ţadatel podmínky zápůjčky, to znamená,
ţe do 10 let od podpisu smlouvy o zápůjčce předloţí obci doklady, které
budou dle aktuálně platné právní úpravy prokazovat skutečnost, ţe stavba
rodinného domu ve vlastnictví ţadatele je povolena pro trvalé uţívání a ţe
má ţadatel v Obci České Heřmanice trvalý pobyt, pak smlouva zaniká a
ţadatel nemusí zápůjčku vracet.
PRAVIDLA:
Ţádost o poskytnutí zápůjčky na podporu výstavby rodinného domu můţe
podat ţadatel, který je občanem České republiky, je zletilý, nemá ţádné
nesplněné splatné závazky vůči Obci České Heřmanice, je vlastníkem
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pozemku v obci České Heřmanice, k. ú. České Heřmanice nebo Chotěšiny,
nebo má uzavřenu smlouvu o budoucí smlouvě, na jejímţ základě se
vlastníkem takového pozemku stane. Na předmětném pozemku je
vybudována alespoň jedna z přípojek technické infrastruktury (plyn,
elektřina, voda, kanalizace) a má záměr vybudovat na předmětném pozemku
rodinný dům či takový dům jiţ buduje.
Ţádost o poskytnutí zápůjčky musí obsahovat: údaje o ţadateli (jméno,
příjmení, datum narození, trvalý pobyt, popř. adresu pro doručování), údaje
o předmětném pozemku dle stavu v katastru nemovitostí (informativní výpis
prokazující vlastnictví ţadatele k předmětnému pozemku nebo smlouva o
budoucí smlouvě, na jejímţ základě se vlastníkem takového pozemku stane),
čestné prohlášení ţadatele, ţe na předmětném pozemku jiţ buduje či má
záměr vybudovat rodinný dům, územní souhlas nebo územní rozhodnutí o
umístění nebo veřejnoprávní smlouvu o umístění přípojky technické
infrastruktury na předmětném pozemku, fotografickou dokumentaci o
existenci této přípojky, smlouvu o odběrném místě týkající se této přípojky.
V případě, ţe nebylo samostatně ţádáno o vybudování přípojky, ale přímo o
stavbu domu, pak územní souhlas nebo územní rozhodnutí o umístění nebo
veřejnoprávní smlouvu o umístění stavby na předmětném pozemku a
fotografickou dokumentaci o existenci alespoň jedné přípojky technické
infrastruktury na tomto pozemku a smlouvu o odběrném místě týkající se
této přípojky.
K poskytnutí zápůjčky a uzavření smlouvy o zápůjčce dává souhlas
zastupitelstvo Obce České Heřmanice, které si můţe před udělením souhlasu
vyţádat od ţadatele další informace a podklady. Poskytnutí zápůjčky není
nárokové, zastupitelstvo tedy není povinno souhlas udělit.

-pe-

Zprávičky z jednání zastupitelstva obce
Dne 22. 06. 2015 :
 ZO jednalo o nabídkách společnosti S&E Solutions s.r.o.,
Litomyšl a Welding progress s.r.o., Ústí nad Orlicí na pořízení
elektrocentrály s osvětlovací technikou a na kalové čerpadlo pro JSDHO
České Heřmanice. Po diskusi ZO vybralo elektrocentrálu HONDA ECT
7000 (třífázová) za 39.000,- Kč s DPH, osvětlovací techniku za 4.500,- Kč s
DPH a kalové čerpadlo EVAK HIPPO 200SA za 9.400,- Kč s DPH to vše od
společnosti S&E Solutions s.r.o., Litomyšl. Na pořízení vybavení JSDHO
poskytne Pardubický kraj účelovou dotaci ve výši 20.000,- Kč a zbytek ve
výši 32.900,- Kč obec ze svého rozpočtu.
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 Starosta představil ZO pamětní list, jeţ obec obdrţela od společnosti
MARLIN, s.r.o., Centrum dalšího vzdělávání za aktivní účast v projektu
„Další
vzdělávání
venkovského
obyvatelstva
v
Ústeckém,
Moravskoslezském
a
Pardubickém
kraji“
registrační
číslo
CZ.1.07/3.1.00/50.0169 a u společnosti je tímto vedena jako „obec přátelská
vzdělávání“.
 I. Plašilová informovala ZO, ţe školská komise vytvořila a distribuovala
rodičům dětí v MŠ předloţený dotazník ohledně zajištění co nejlepších
podmínek v předškolním vzdělávání v obci. Dotazníkem si předsedkyně
školské komise I. Plašilová (nová v komisi) chtěla zmonitorovat stávající
situaci, protoţe MŠ nemá a nemusí mít školskou radu a byl také vytvořen na
základě ústních ţádostí některých rodičů a obsahuje 26 otázek a vyplnění
bude zcela anonymní. Odevzdávat se má do 23.6. do schránky na OÚ.
Vedení MŠ bylo o distribuci dotazníku informováno. Také odpověděla ZO,
ţe školská komise si nepřála, aby se vedení MŠ podílelo na tvorbě
dotazníku, to si ostatně můţe vytvořit svůj vlastní dotazník. Vyhodnocený
dotazník bude předloţen ZO, poté vedení MŠ a následně rodičům. ZO
doporučilo I. Plašilové, potaţmo školské komisi, aby při vyhodnocování
dotazníku byla přítomna ředitelka MŠ. Dále ZO projednávalo oznámení
ředitelky MŠ o svolání mimořádné rodičovské schůzky k vyhodnocení
dotazníků na dne 25.6. s tím, ţe je pozvána předsedkyně školské komise. I.
Plašilová informovala, ţe do tohoto data určitě nebudou vyhodnoceny
dotazníky, ale schůzky se zúčastní. ZO také projednávalo vyjádření ředitelky
MŠ L. Nádvorníkové ohledně uzavření MŠ o letních prázdninách, ve kterém
potvrdila, ţe došlo k pochybení stanovení uzavření MŠ (nebude se
opakovat). Toto musí být vţdy projednáno se zřizovatelem ve lhůtě 2 měsíců
před uzavřením oznámeno rodičům (podle § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o
předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů). ZO bere na vědomí
veškeré informace v tomto bodě.
 ZO schválilo nabídku Ing. arch. Petra Kuldy, Ústí nad Orlicí na zpracování
projektu „Technické a sociální zázemí u centra volnočasových aktivit České
Heřmanice“ v částce 33.100,- Kč. Projekt bude obsahovat vyjádření k sítím,
souhlas hygieny, jednoduché statiky, poţární zprávy, schéma profesí a
poloţkový rozpočet. ZO diskutovalo o předloţeném návrhu půdorysu
řešeného objektu. ZO poţádalo o zpracování variant střech a odebrání
jednoho WC z kaţdé šatny. Dále ZO schválilo nabídku pana Kuldy na studii
nástavby pohostinství ve výši 20.000,- Kč.
 Starosta informoval ZO, ţe by od 1.8. mohla nastoupit na SÚPM
(společensky účelné pracovní místo) K. Štarmanová ze Sloupnice s vyuţitím
na točení zmrzliny a do pohostinství (pro 6, proti 1). Starosta podá na
dotyčný úřad práce ţádost o příspěvek na SÚPM.
8

 ZO se seznámilo se Studií zástavby RD na dvou lokalitách s pracovním
názvem „RD u CVA České Heřmanice“ a „RD Sever České Heřmanice“,
kterou zpracovala společnost JAFIS s.r.o., Litomyšl. Starosta informoval ZO,
ţe kromě směny pozemků s vlastníky pozemků je potřeba připravit změnu
územního plánu obce (ÚP). Dále upozornil ZO na novelizaci zákona č.
334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu (ZPF), kdy se od
1.4.t.r. nově platí za odvody ze ZPF pod RD a komunikacemi, coţ zatíţí v
budoucnu stavebníky a obec. Nejisté je i schválení nových ploch pro stavbu
RD do ÚP odborem ţivotního prostředí Pardubického kraje, které budou
navrţeny na zemědělské půdě I. a II. třídy ochrany. Poslední komplikací je,
ţe od roku 2016 bude cena při prodeji pozemku navýšena o DPH.
 ZO se seznámilo s kompletní projektovou dokumentací na akci „Venkovní
terasa před pohostinstvím“. Dále se ZO shodlo oslovit šest potencionálních
stavitelů k podání nabídky (Bohuněk, Řetová; ELESTAV s.r.o., Vysoké
Mýto; Stavební sdruţení Boštík s.r.o., Poříčí u Litomyšle; Kopecký, Vysoké
Mýto; PSK, v.o.s. Choceň a STAPO spol. s r.o., Ústí nad Orlicí). Realizace
akce je moţná do 15.9.2015. Vzhledem k tomu, ţe se bude realizovat stavba
terasy s náklady cca 200 tis. Kč (v rozpočtu 50 tis. Kč), tak ZO navrhlo
pozastavit v rozpočtu schválené pořízení vzduchotechniky do pohostinství.
Řešit v září podle plnění rozpočtu.
 Starosta představil ZO zvýhodněnou nabídku na čtyři chytré telefony od
společnosti O2Family (původně Bonerix), u které je obec začleněna v rámci
volání. ZO se shodlo na pořízení telefonu Microsoft Lumia 640 LTE za
3.600,- Kč pro potřebu starosty.
 ZO opětovně jednalo o ţádosti ředitelky ZŠ České Heřmanice pí. Mgr. J.
Kafkové o udělení výjimky z nejniţšího počtu ţáků v základní škole.
Starosta informoval ZO o jednání s paní ředitelkou Mgr. J. Kafkovou a paní
účetní Ing. J. Pánkovou o financování ZŠ a nastavení pracovních úvazků. S
paní ředitelkou bylo dohodnuto, ţe při docházce 22 ţáků ve školním roce
2015/2016 nebude zatíţen rozpočet obce mzdovými náklady ze strany ZŠ.
Nastavení a čerpání normativů na 22 ţáku bylo konzultováno i na ORP
Vysoké Mýto. Byl vzat v úvahu i fakt, ţe při takhle velkém počtu ţáků je
nevhodné některé předměty slučovat. Tímto ZO povolilo výjimku z
nejniţšího počtu ţáků pro školní rok 2015/2016 v Základní škole České
Heřmanice v souladu se školským zákonem a prováděcím právním
předpisem za předpokladu, ţe obec uhradí zvýšené výdaje na vzdělávací
činnost školy, a to nad výši stanovenou krajským normativem.
 ZO schválilo předloţené Dodatky č. 1 ke Smlouvě o sdruţených sluţbách
dodávky plynu č. 8130000003 a č. 2 ke Smlouvě o sdruţených sluţbách
dodávky elektřiny na hladině nízkého napětí č. 8230000002. Jedná se o
prodlouţení stávajících smluv za stávajících podmínek se společností
SYNERGY SOLUTION s. r. o., Praha, protoţe došlo k posunutí
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centralizovaného zadáním veřejné zakázky na sdruţené sluţby dodávky
elektrické energie a zemního plynu. Nový odběr bude moţný aţ od
1.11.2015.
 V. Vérová poţádala ZO o pořízení popelnice 240 l na kolečkách za cca
1.100,- Kč (pro – 6, zdrţel se – 1) a dále ţádala o pořízení větší prosklené
lednice a mrazničky. Místostarosta poptá společnost ELEKTRO FRANC
s.r.o., Ústí nad Orlicí popřípadě další společnost ohledně lednice. Mraznička
bude zapůjčena od SDH České Heřmanice. Starosta informoval ZO ohledně
jednání se společností Pivovary Staropramen s.r.o., Praha ohledně výroby
světelné reklamy (navrţený nápis „Naše hospoda“ musí být schválen
společností) a Smlouvy o dodávkách výrobků a zboţí (bude předloţena
příště). Místostarosta představil ZO reklamní leták propagující pohostinství
(moţno pouţít do Heřmánku). ZO souhlasí.
 Diskuse: Starosta navrhl plán dalších jednání ZO do konce roku (20.7., 3.8.,
7.9., 21.9., 12.10., 26.10., 9.11., 23.11., 7.12. a 21.12.) ZO souhlasí; Starosta
informoval ZO, ţe byla v KD do předsálí nataţena elektro rezerva před
zateplením (cena cca 4.000,- Kč). ZO souhlasí; Starosta informoval ZO, ţe
byla zahájena úprava břehu potoka v Chotěšinách u vývěsní tabule ve
spolupráci s Povodím Labe s.p.; Starosta upozornil ZO na prodej čp. 21 v
Českých Heřmanicích. ZO pověřuje jednáním MVDr. J. Cacka s M&M
Reality s nabídkovou cenou 200 tis. Kč; Starosta informoval o podepsání
Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na rok 2015 ve výši 3.000,- Kč
(je v rozpočtu obce) s Farní charitou Litomyšl. ZO souhlasí; T. Jeřábek
upozornil ZO, ţe protéká dešťová voda střechou nad strojovnou v budově
školy. Starosta zjistí náklad na opravu svépomocí či částečně se S. Pávkem;
T. Jeřábek poděkoval ZO jménem SDH a JSDHO České Heřmanice za
nástřik CAS 25; MUDr. M. Novotná představila ZO návrh programu oslav
790 let od první písemné zmínky o obci České Heřmanice.
Dne 20. 07. 2015 :
 Starosta informoval ZO, ţe ze šesti oslovených společností podaly nabídku
pouze tři (Stavební sdruţení Boštík s.r.o., Poříčí u Litomyšle; PSK, v.o.s.
Choceň a STAPO spol. s r.o., Ústí nad Orlicí) na akci "Venkovní terasa před
pohostinstvím v Českých Heřmanicích". ZO posoudilo nabídky a vybralo
nejvhodnější nabídku společnosti PSK, v.o.s., Choceň na realizaci akce v
částce 159.391,- Kč s DPH.
 ZO jednalo o Změně č. 3 Územního plánu České Heřmanice. Jedná se o
změnu vyuţití lokality z původní ZS (Plochy zahrad a sadů) na vyuţití BV
(Bydlení v rodinných domech – venkovské) na pozemcích KN č. 20/1, 20/5
a 20/6, změnu vyuţití lokality z původní DS (Plochy dopravní infrastruktury
- silniční) na vyuţití BV na části pozemku KN č. 346/1, změnu vyuţití
lokality z původní NZ (Plochy zemědělské) na vyuţití BV na části pozemku
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KN č. 348/2, změnu vyuţití lokality z původní ZS na vyuţití BV na části
pozemku KN č. 1215/2 to vše v k.ú. České Heřmanice a případnou
aktualizaci vyuţití stávajících lokalit. Dále starosta představil nabídku od
Ing. arch. Petra Kuldy – TIPOS, Dukelská 324, Ústí nad Orlicí na zpracování
Změny č. 3 Územního plánu České Heřmanice ve výši 27.260,- Kč. ZO byla
také předloţena kalkulace společnosti JAFIS, s.r.o., Litomyšl za zpracování
Studie zástavby RD v Českých Heřmanicích ve výši 23.293,- Kč. Obě byly
nabídky schváleny.
ZO schválilo nabídku Ing. P. Vacka, Ústí nad Orlicí na zhotovení projektové
dokumentace na akci „Oprava střechy na budově čp. 118 v Českých
Heřmanicích“ ve výši 7.500,- Kč. Projekt bude obsahovat rozpočet, výkaz
výměr a technický popis.
ZO jednalo o realizaci Mezinárodního nadregionálního semináře "VKŠ 2015
- vzdělávání v komunitně vedeném místním rozvoji (CLLD) v obcích".
Starosta představil podrobný rozpočet semináře a Smlouvy o dílo s Národní
sítí venkovských komunitních škol, Bory ve výši 126.500,- Kč a s
Partnership – EŠP, z.s., Dolní Vilémovice ve výši 102.500,- Kč, kteří budou
dodavateli organizačního zajištění semináře a odborné části programu
semináře. Občerstvení účastníků a pronájem prostor v částce 60.000,- Kč
zajistí obec. ZO se také seznámilo s dopisem hejtmana Pardubického kraje
JUDr. Martina Netolického Ph.D., který udělil semináři osobní záštitu.
ZO schválilo schvalilo nákup potravinového balíčku v hodnotě 500,- Kč na
fotbalovou pouť v Českých Heřmanicích.
ZO jednalo o nabídce společnosti D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR,
Praha na pojištění právní ochrany obce. ZO pověřuje starostu zjistit bliţší
informace a reference od obcí, které sluţbu vyuţívají.
ZO souhlasilo se stavbou elektrického nadzemního vedení „České
Heřmanice, 4,8, Filip Zabák, lokalita (k.ú. České Heřmanice)“
I. Plašilová předala ZO informace z rodičovské schůzky v MŠ, které
nekorespondují s odpověďmi rodičů ve vyplněném anonymním dotazníku.
Tím pádem školská komise neví, jaký názor rodičů je relevantní.
Vyhodnocený dotazník mělo ZO k dispozici před dnešním jednáním.
Zaměstnanci MŠ (T.Kafková, E.Jirsáková a M.Jeřábková) předali ZO za
paní ředitelku L. Nádvorníkovou zápis z této rodičovské schůzky v MŠ ze
dne 26.6.2015 (bude dodatečně zaslán ZO). ZO se shodlo, ţe vyhodnocený
dotazník bude předán do MŠ a paní nastupující ředitelka M. Flídrová bude
přizvána na jednání ZO v září. Výsledky dotazníku budou podnětem pro
diskuzi o provozu MŠ v příštím kalendářním (školním) roce. Dále ZO
projednalo oznámení ředitelky MŠ o uzavření MŠ od 18.7., protoţe počet
dětí klesl pod 5 (3).
ZO schválilo nabídku Miroslava Hájka, Janov na výmalbu kulturního domu
za 19.040,- Kč. Bílý dvojitý nátěr (680 m2 á 28,- Kč) včetně vyspravení
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trhlin a rohů bude proveden v kuchyňce, WC, předsálí, sále, jevišti a pod
jevištěm.
Starosta informoval ZO, ţe se na akci „Zateplení kulturního domu v Českých
Heřmanicích“ vyskytly vícepráce za 50.095,- Kč s DPH (pojistná
hydroizolace suterénní místnosti), ale také zde budou i méněpráce za 9.634,Kč s DPH (neosazení 2 ks větracích mříţek vzduchotechniky a 2 ks
dešťových svodů). Tímto se cena díla zvýší o 40.461,- Kč s DPH, coţ by
mohla pokrýt rozpočtová rezerva díla 150.227,- Kč s DPH. Bude zpracován
změnový list a je potřeba zajistit jednací řízení bez uveřejnění dle § 34
zákona o veřejných zakázkách - nabídka Ing. Renáty Ulmannové, Praha za
3.630,- Kč s DPH. ZO souhlasilo.
Starosta informoval ZO, ţe dne 10.6.t.r. podepsal Smlouvu o dodávkách
výrobků a zboţí se společností Pivovary Staropramen s.r.o., Praha a ţe byl
společností schválen nápis na světelnou reklamu v pohostinství „Naše
hospoda“. Dále ZO schválilo nabídku společnosti ELEKTRO FRANC s.r.o.,
Ústí nad Orlicí na pořízení chladící vitríny za 12.490,- Kč s DPH.
ZO jednalo o ţádosti Komunitní školy (KŠ) České Heřmanice o příspěvek
ve výši 40.000,- Kč na nákup keramické pece Kittec CB line 80S v hodnotě
50.000,- Kč včetně DPH a hrnčířského kruhu SHIMPO RK 55 v hodnotě cca
20.000,- Kč včetně DPH. Pec bude spolufinancována Pardubickým krajem
částkou 5.000,- Kč a společností Iveco Czech Republic, a.s. Vysoké Mýto
částkou 25.000,- Kč. K tomuto ZO projednalo Veřejnoprávní smlouvu o
poskytnutí neinvestiční dotace pro KŠ České Heřmanice, čímţ pořízený
majetek KŠ bude v roce 2021 převeden na obec. ZO souhlasilo.
ZO schválilo nabídku společnosti Kalgus s.r.o., Ústí nad Orlicí na osazení
dopravních značek (6 ks na 4 sloupky) v místní části Chotěšiny u čp 29 za
13.552,- Kč s DPH.
ZO souhlasilo s předloţeným návrhu projektu „Sociální zázemí u centra
volnočasových aktivit České Heřmanice„.
ZO se zabývalo ţádostí Anny Tiché o zakoupení mobilní klimatizace do bytu
č. 4 v čp. 75 v Českých Heřmanicích. Starosta informoval ZO, ţe obec v
poslední době jiţ investovala 8.344,- Kč na stínění bytu č. 4. ZO se shodlo
klimatizaci nepořizovat. V budoucnu je jednání moţné, ale bude podmíněno
zvýšením nájemného.
ZO schválilo nabídku Stanislava Pávka, Sloupnice na opravu střechy nad
strojovnou v budově školy v čp. 50 v Českých Heřmanicích ve výši 28.300,Kč. Přípravné práce si zhotovíme svépomocí (J. Šplíchal).
ZO schválilo nabídku společnosti ELEKTRO FRANC s.r.o., Ústí nad Orlicí
na pořízení sporáku Gorenje EC 57102 AW za 7.790 Kč s DPH + PHE 69
Kč do bytu č.2 v čp. 75 v Českých Heřmanicích.
Diskuse: ZO jednalo o ţádosti o příspěvek na zabezpečení opuštěných koček
v kočičím útulku Polná – Skrýšov na Vysočině. ZO nepřispěje (5-0-1); ZO
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projednávalo informace Ing. R. Vackové ke stavu vzduchotechniky v
kulturním domě s výsledkem, ţe zařízení ve strojovně nebylo a není
provozováno a systém směšování přes strojovnu vzduchotechniky je
nevhodný (můţe být demontováno). V budoucnu doporučuje větrací
jednotky s rekuperací tepla; ZO jednalo o nabídce L. Martinky na vydání
knihy s kresbami památek. ZO pověřuje starostu zjistit bliţší informace; ZO
bylo informováno o hospodaření obce Výkazem pro hodnocení plnění
rozpočtu 6/2015; MVDr. J. Cacek informoval ZO o jednání s M&M Reality
o koupi čp. 21 v Českých Heřmanicích, které na nabídku obce 200 tis. Kč
nepřistoupilo; Starosta informoval ZO, ţe K. Štarmanová nenastoupila k
obci na SÚPM (pouze na DPP). ZO pověřilo starostu k jednání s ÚP ohledně
uchazečů na VPP; ZO se domluvilo na povinných podkladech k přípravě
publikace o obci v rozsahu textu 2x A4 (písmo 12 Times New Roman) a 10
ks fotografií na email starostovi; Starosta poţádal ZO na příští jednání o
návrhy k přípravě ţádosti o dotaci z Programu obnovy venkova
Pardubického kraje na rok 2016; MUDr. M. Novotná informovala ZO, ţe
pokladna na dobrovolné vstupné bude stát 1.800,- Kč. ZO souhlasí;
I.Plašilová se dotazovala ZO na úpravu autobusové zastávky naproti čekárně
(vyvýšené nástupiště) a její označení – zajistí starosta (ČSAD). U čekárny by
bylo potřeba ořezat větve, aby mohl blíţe zajíţdět autobus. Dále ţádá, aby
veřejné osvětlení svítilo do 23,00 hod. ZO souhlasí; J.Pánek se informoval
ohledně pořízení vrat do hasičské zbrojnice v místní části Netřeby. Starosta
poptá nabídky 3 dodavatelů; MVDr. J. Cacek se informoval na plánovanou
opravu věţních hodin a s tím i spojené opatření proti holubům (starosta
zjistí).

Dne 03. 08. 2015 :
 ZO schválilo Rozpočtové opatření č. 2/2015. 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 projednalo 3 nabídky (MAZEL s.r.o., Ţďár nad Sázavou; PŘIDAL
PLAST, s.r.o., Nezamyslice a Jaroslav Hamerník, Dlouhá Třebová) na
dodávku a montáţ 1 ks sekčních vrat s pohonem a dveřmi do hasičské
zbrojnice v místní části Netřeby doplněné o dodávku 3 ks dálkových
ovladačů, venkovní červenou barevnou úpravu vrat. Nejniţší nabídkovou
cenu podal Jaroslav Hamerník, Dlouhá Třebová ve výši 78.900,- Kč s DPH.
 ZO schválilo nabídku Lubomíra Dočkala DoNet, Litomyšl na změnu tarifu
pevné telefonní linky na OÚ za 1.573,- Kč (přenos 1 čísla) a 605,- Kč za
nastavení. Bude se dál jednat o telefonování přes internet v síti FAYN
Telecommunications s.r.o., Brno s měsíčním paušálem 299,- Kč (volání na
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pevné a mobilní linky zdarma). Navíc se platí se bílé linky a volání do
zahraničí.
ZO jednalo o předloţeném znaleckém posudku Yvetty Šléglové, Hradec
Králové o ceně obvyklé na pozemky obce KN č. 211, 212/1, 212/2, 212/5,
212/6, 226/1, 1234 a 1235 to vše v k.ú. České Heřmanice. Celková cena za
pozemky činí 1.756.000,- Kč, coţ je při 130.109 m2 průměrná cena necelých
13,50 Kč/m2. Tyto pozemky by měly být případně pouţity na směnu za
nemovitosti (fara a 3 pozemky) ve vlastnictví Římskokatolické farnosti
České Heřmanice. Znalecký posudek na nemovitosti farnosti zatím
Biskupství královéhradecké obci neposkytlo. Bylo navrţeno ZO jednat s
biskupstvím o moţné částečné finanční náhradě za nemovitosti.
Starosta informoval ZO, ţe si ještě jednou ověřoval u poskytovatele dotace
(MMR) na Mezinárodní nadregionální seminář "VKŠ 2015 - vzdělávání v
komunitně vedeném místním rozvoji (CLLD) v obcích", zda si obec můţe
sama sobě vyfakturovat pronájem kulturního domu a občerstvení. Bylo mu
tentokrát odpovězeno, ţe nemůţe, proto dochází k úpravě Smlouvy o dílo s
Národní sítí venkovských komunitních škol, Bory z původní výše 126.500,Kč na 186.500,- Kč.
ZO jednalo o obnovené ţádosti J. Švarce a M. Pötterové (Oucmanice) na
posouzení záměru výstavby rodinného domu v Chotěšinách na části
pozemku obce KN č. 46/2 v k.ú. Chotěšiny. Jsou ochotni strpět věcné
břemeno vodovodu a případné břemeno po stavbě plynovodu. Starosta zjistí
dosavadní náklady k tomuto pozemku ohledně moţné prodejní ceny za m2.
Dále se ZO shodlo, ţe by bylo dobré vyhotovit geometrický plán mezi tímto
pozemkem a čp. 11 pro budoucí přístup za předmětný pozemek. Do dalšího
ZO starosta zajistí nabídku na vyhotovení geometrického plánu.
ZO schválilo text výzvy k předloţení nabídky na akci "Oprava střechy na
budově čp. 118 v Českých Heřmanicích".
ZO vybíralo z předloţených nabídek Lubomíra Dočkala DoNet, Litomyšl na
pořízení multifunkční tiskárny do pohostinství. ZO se shodlo na HP LaserJet
Pro MFP M125nw za 3.794 Kč s DPH.
ZO schválilo nabídku T. Posla, Sloupnice na pořízení a instalaci světelného
bodu (45W LED) naproti čp. 65 v Českých Heřmanicích v částce 17.252,Kč s DPH.
Starosta informoval ZO, ţe zatím předloţily podklady k publikaci o obci tyto
organizace SDH Netřeby, ZŠ a MŠ, TJ Sokol, KŠ a obec. Termín byl
posunut do 31.8.t.r.
ZO se zabývalo nabídkou fotografa Jaroslava Horáka na zhotovení velkých
adjustovaných fotografií s vybranými motivy Českých Heřmanic a místních
částí na výzdobu sálu kulturního domu – 8x foto (70x100 cm), 2x foto
(100x140cm) a 1x panoramatické letecké foto (100x245 cm) v celkové ceně
84.216,- Kč. V této ceně by byly také zdarma zahrnuty nové letecké
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fotografie z dronu a také kvalitní reprodukce (v digitální podobě) 9 ks
starších černobílých foto z kulturního domu. ZO se shodlo pořídit zatím 8
foto (70x100cm) za 49.973,- Kč s DPH.
Starosta informoval ZO o změně zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné
nouzi. Při posuzování nároku na doplatek na bydlení u ţadatele o dávku,
který uţívá bydlení v ubytovacím zařízení je poskytovatelem dávky k jejímu
vyplacení vyţadován souhlas obce. Tento souhlas je nově posuzován, jako
nezávazné vyjádření, ale nadále bude podkladem pro posuzování nároku na
doplatek.
ZO jednalo o moţné formě příspěvku na inţenýrské sítě, jako podpora pro
stavbu RD. Starosta informoval ZO, ţe je moţné poskytnout příspěvek nebo
dar, ale rád by různé formy projednal s JUDr. I. Drahošovou, nicméně
navrhuje ZO schválit výši podpory, aby potencionální stavebníci
zaznamenali posun v jednání ZO. ZO se shodlo na výši 35.000,- Kč.
Starosta upozornil ZO, ţe akcím „Zateplení budovy čp. 99 v Českých
Heřmanicích s pořízením nízkoemisního spalovacího zdroje“ a „Zateplení
kulturního domu v Českých Heřmanicích“ je potřeba zhotovit propagační
cedule (30 x 40 cm). Byla schválena nabídka od M. Fajfrové – GRAFIT,
Vysoké Mýto je 1.186,- Kč s DPH za 2 ks (plast a nálepka).
Diskuse: ZO jednalo o ţádosti o instalaci sousedské knihovny v Chotěšinách.
M. Sobel zajistí nabídku na výrobu u P. Jeřábka; ZO jednalo, zda znovu
nepořídit lavičku do autobusové čekárny v Chotěšinách. Starosta zajistí
nabídku; ZO byl předloţen Místní program obnovy venkova. Na dalším ZO
bude jednáno o jeho aktualizaci; Starosta informoval ZO, ţe střešní folie na
kulturním domě je ukotvena podtlakově (info bylo ZO zasláno 24.7.);
Starosta informoval ZO, ţe prozatím se nikdo nepřihlásil na VPP a SÚPM
(provozní pohostinství, provoz zmrzliny); ZO opět jednalo o opatření proti
holubům (bude jednáno s SP UNI); Starosta informoval ZO, ţe opětovně
avizoval, ţe od 10.8. do 31.8. bude nepřítomen z důvodu lázeňské péče
(čerpání pracovní neschopnosti a dovolené). Tímto ZO pověřilo
místostarostu v tuto dobu vedením obce (dle zákona o obcích zastoupit
starostu); J. Pánek upozornil na prodej čp. 26 (Netřeby) – parkování techniky
obce. Zajistí schůzku; Starosta informoval ZO o potřebě pořízení 2ks
plastových nádrţí (1.100 l) na zalévání veřejné zeleně (období sucha).

Dne 07. 09. 2015 :
 ZO jednalo s ředitelkou MŠ Michaelou Flídrovou. Byly konzultovány
výsledky anonymního dotazníku a pozornost byla zaměřena na dvě témata –
denní provozní doba a provoz o letních prázdninách. Starosta navrhl paní
ředitelce měsíční konzultační hodiny mezi MŠ a zřizovatelem. ZO
doporučilo MŠ nadále zjišťovat názory rodičů dotazníky, coţ bylo ředitelkou
přislíbeno. Dále obci budou přeposílány zápisy ze schůzek s rodiči. V diskusi
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byla také navrţena moţná domluva mezi MŠ České Heřmanice a Tisová
ohledně zastupitelnosti o letních prázdninách.
ZO schválilo Aktualizaci č. 2 Místního programu venkova obce České
Heřmanice na období 2014 – 2020 s tím, ţe některé akce jsou jiţ hotovy a
další akce je zapotřebí zaktualizovat či nově vloţit.
ZO jednalo o Programu obnovy venkova (POV) Pardubického kraje pro rok
2016. Mezi navrhovanými akcemi byla stavba sociálního zázemí u centra
volnočasových aktivit, oprava střechy a podlahy v zasedací místnosti v
hasičské zbrojnice Chotěšiny a realizace vzduchotechniky v kuchyni a
výčepu v pohostinství. Nakonec se ZO shodlo, ţe nejdůleţitější jsou opravy
v hasičské zbrojnici Chotěšiny. Při akci bude opravena střešní krytina (cca
100 m2) včetně oplechování a výměny okapových ţlabů a svodů a oprava
podlahy v zasedací místnosti v 1. patře (cca 55 m2) - nahrazení původní
podlahy novu konstrukcí podlahy včetně krytiny. Předpokládaný rozpočet je
400 tis. Kč (ţádost o dotaci 150 tis. Kč).
Starosta informoval ZO, ţe v řádném termínu dorazily pouze 2 nabídky (1
po termínu) na realizaci akce „Oprava střechy na budově čp. 118 v Českých
Heřmanicích“. Nicméně nabídky jsou rozdílné, protoţe obsahují jiný typ
krytiny, coţ nebylo v zadávací dokumentaci specifikováno. ZO se shodlo na
upřesnění výzvy na variantní nabídku ve střešním systému Lindab a Satjam a
oslovení min. 5 uchazečů. Zajistí starosta.
Starosta informoval ZO o jednání s JUDr. I. Drahošovou o moţné smluvní
formě příspěvku na inţenýrské sítě, jako podpora pro stavbu RD. Nabízejí se
3 moţnosti – darovací smlouva (nedoporučuje), smlouva o zápůjčce a
smlouva o příspěvku (podle v zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů). Po diskusi se ZO shodlo na reprodukční
smlouvě o zápůjčce, kterou by JUDr. I. Drahošová vypracovala za 5.000,Kč s DPH.
ZO schválilo nabídku M. Dvořáka, Ústí nad Orlicí ve výši 6.000,- Kč na
zhotovení geometrického plánu na oddělení části pozemku KN č. 46/2 v k.ú.
Chotěšiny (stavbu RD). Dále ZO schválilo nabídku JUDr. I. Drahošové,
Vysoké Mýto ve výši 2.783,- Kč s DPH na vyhotovení kupní smlouvy na
oddělený stavební pozemek z pozemku KN č. 46/2 v k.ú. Chotěšiny. Dále
ZO jednalo o moţné prodejní ceně za m2 tohoto pozemku (starosta předloţil
náklady). ZO se shodlo, ţe se zájemci (J. Švarc, M. Pötterová) bude jednáno
o 70,- Kč za m2.
ZO se zabývalo vyjádřením společnosti EKO-KOM, a.s., Praha
prostřednictvím Advokátní kanceláře KF LEGAL,s.r.o. na odmítnutí
výpovědi smlouvy o zajištění zpětného odběru a vyuţití odpadů z obalů ze
strany obce. Byla nabídnuta určitá korekce smlouvy ve prospěch obce.
Starosta navrhuje odloţit případné schválení smlouvy na další jednání ZO.
Dále ZO jednalo o Výzvě k připojení se k právním krokům vedeným proti
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společnosti EKO-KOM, a.s., kterou obci zaslalo Sdruţení místních
samospráv ČR. ZO souhlasilo s připojením obce k výzvě.
ZO jednalo o připravované změně autobusových jízdních řádů IREDO k
13.12.2015, kdy dojde k rozvázání spojů 97 a 15 na lince z České Třebové
do Vysokého Mýta s přestupem na Choceň. ZO pověřilo starostu zaslat tyto
připomínky na Krajský úřad Pardubického kraje technologovi veřejné
dopravy.
ZO schválilo nabídku ve výši 38.488,- Kč s DPH Stavebního sdruţení Boštík
s.r.o., Poříčí u Litomyšle na úpravu prostoru atria a mezidveří v kulturním
domě v Českých Heřmanicích. Jedná se o úpravu vnitřních omítek,
vymalování a pokládku dlaţby a koberců, úprava okna v kuchyňce. O ceny
bude odečtena částka za spotřebovanou el. energii, vodné a stočné.
ZO schválilo nabídku V. Bakrlíka, Pustina ve výši 14.202,- Kč na pořízení
72 ks LED ţárovek do kulturního domu a prozatím neschválilo nabídku ve
výši 24.356,- Kč na pořízení 36 ks LED ţárovek, 16 ks radiátorových fólií a
15 ks spořičů vody do budovy školy. ZO se shodlo, ţe nabídku do budovy
školy navrhne do rozpočtu obce na 2016.
ZO schválilo nabídku společnosti JAFA BETON STYL, Pohnánec na
pořízení 1 ks lavičky (za odcizenou) do autobusové čekárny do Chotěšin za
4.338,- Kč s DPH a dopravy.
Starosta informoval ZO o jednání se zástupci vlastníků o moţném prodeji čp.
26 v místní části Netřeby dne 4.8., kterého se zúčastnili i někteří zastupitelé.
Navrţená kupní cena domu a pěti pozemků činí 800.000,- Kč a kupující by
ještě uhradil platbu daně z převodu a vkladu na příslušný katastrální úřad.
ZO diskutovalo o vyuţití těchto nemovitostí. Starosta navrhl parkování
techniky obce a moţnost zřízení sběrného místa. ZO se ještě jednou sejde a
posoudí nemovitost přímo na místě. Poté bude ve věci koupě dál jednáno.
ZO jednalo o předloţeném znaleckém posudku Yvetty Šléglové, Hradec
Králové o ceně obvyklé na nemovitosti Římskokatolické farnosti České
Heřmanice připadající na moţnou směnu za pozemky obce. Jedná se o st.
pozemek KN č. 14 na němţ je fara čp. 1 a hospodářské stavení, pozemek zahrada KN č. 17, 18 a 20/1 v hodnotě 1.725.000,- Kč, pozemek - orná půda
KN č. 348/2 za 61.700,- Kč a pozemek - zahrada KN č. 346/26 za 3.750,- Kč
to vše v k.ú. České Heřmanice. Starosta připomněl ZO, ţe hodnota pozemků
obce ke směně byla 1.756.000,- Kč. Dále farnost obci nabídla, ţe by byl do
směny zahrnut pozemek katolického hřbitova. Částečnou finanční náhradu
za nemovitosti Biskupství královéhradecké odmítlo. ZO souhlasí a čeká na
nabídku farnosti.
Starosta informoval ZO, ţe dne 6.8. byl s paní Kubešovou (MěÚ V. Mýto –
územní plánování) a Ing. arch. P. Kuldou (zpracovatel ÚP) jednat na Odboru
ţivotního prostředí Pardubického kraje ohledně navrţených lokalit pro
stavby RD ve Změně č. 3 Územního plánu České Heřmanice. Obci bylo
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sděleno, ţe novelizací zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského
půdního fondu (ZPF), není moţné od 1.4.t.r. v našem případě navrhovat
nové lokality BV (Bydlení v rodinných domech – venkovské) na zemědělské
půdě I. a II. třídy ochrany, respektive obec nemůţe prokázat, ţe jiný veřejný
zájem (stavba RD) výrazně převaţuje nad veřejným zájmem ochrany
zemědělského půdního fondu. Na tuto skutečnost upozornil starosta několik
poslanců, protoţe v obcích, kde je půda I. a II. třídy ochrany, se tímto zastaví
rozvoj. Starosta navrhl, aby se zrušilo projednávání Změny č. 3 ÚP, dokud
nebude patřičně upraven zákon č. 334/1992 Sb. a doporučil uhrazení zatím
provedených prací ve výši 10.000,- Kč Ing. arch. P. Kuldovi, Ústí nad Orlicí
na této změně územního plánu.
Starosta poţádal ZO za Komunitní školu České Heřmanice o moţnosti
instalace osvětlení keramické dílny (dříve vzduchotechnika) v kulturním
domě. Předpokládaná cena za práci a 4 ks zářivek bude cca 4.000,- Kč bez
DPH. Dílna by současně mohla fungovat, jako zázemí pro komunitní školu.
ZO souhlasí.
ZO souhlasilo se zapojením Mateřské školy a Základní školy České
Heřmanice do Místního akčního plánu vzdělávání v regionu ORP Vysoké
Mýto.
ZO souhlasilo, aby Základní škola České Heřmanice nabyla majetek –
knihovnu v hodnotě 4.350,- Kč.
ZO souhlasilo, aby Sbor dobrovolných hasičů České Heřmanice, IČ
61238244 měl umístěné své sídlo v budově obce čp. 140 v místní části
Českých Heřmanicích. Aby Sbor dobrovolných hasičů Netřeby, IČ 61238147
měl umístěné své sídlo v budově obce čp. 37 v místní části Netřeby. Aby
Komunitní škola České Heřmanice, IČ 02429772 měla umístěné své sídlo v
budově obce čp. 120 v místní části Českých Heřmanicích.
Diskuse: Starosta představil ZO Rozhodnutí o poskytnutí dotace (184.100,Kč) z MMR na Mezinárodní nadregionální seminář "VKŠ 2015 - vzdělávání
v komunitně vedeném místním rozvoji (CLLD) v obcích"; Starosta
informoval ZO, ţe od 1.9. nastoupila na VPP J. Šemorová z Tisové do 31.10.
(zatím nejsou informace k prodlouţení dohod na VPP od 1.11) a
K. Štarmanová k 31.8. skončila. Uchazeči na SÚPM zatím nevybráni;
Starosta tlumočil ZO ústní ţádost členů Komunitní školy České Heřmanice o
moţnosti zaloţení bylinkové zahrádky na pozemku KN č. 346/17 (souhlas) a
zhotovení dráhy na pétanque na pozemku KN č. 346/19 (do rozpočtu obce v
roce 2016) to vše v k.ú. České Heřmanice; Starosta navrhl ZO moţnost
pořízení osobního automobilu (od M. Sobela). ZO bude jednat o koupi aţ dle
zhodnocení technického stavu (pro 5,proti 1, zdrţel se 1); I. Plašilová
přednesla informace ze školské rady (interaktivní tabule, místnost pro
druţinu) – řešit pouze z dotace; I. Plašilova se opětovně dotazovala ZO na
úpravu autobusové zastávky naproti čekárně (vyvýšené nástupiště) a její
18

označení – zajistí starosta (ČSAD); M.Sobel informoval ZO o uzavření
pohostinství (12.9.); J. Pánek – dotaz k dosázení stromů (lípy a břízy);
Divadlo „Noc na Karlštějně“ – domluva se ZOD Zálší (obec 70 vstupenek);
MUDr. M. Novotná - zapůjčení vysavače do kostela. ZO souhlasilo.

Dne 21. 09. 2015 :
 ZO jednalo s V. Vérovou o její ţádosti o ukončení pracovního poměru
dohodou k 30.9 (důvody byl popsány v ţádosti). Vzhledem k tomu, ţe obec
nemá jiného zaměstnance do pohostinství, tak se rozhodlo prozatím
neukončit pracovní poměr a ţádost byla V. Vérovou staţena z projednávání.
 ZO jednalo o ţádosti L. Vackové o zaměstnání na pozici provozní v
pohostinství. Součásti ţádosti byl i ţivotopis. L. Vacková představila ZO
svoji vizi pohostinství. ZO se po dlouhé diskuzi rozhodlo, ţe na pozici
provozního v pohostinství bude připravováno výběrové řízení, do kterého se
můţe L. Vacková přihlásit. Prozatím ţádosti nebylo vyhověno.
 ZO schválilo Rozpočtové opatření č. 3/2015. 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. Dále starosta představil ZO příjmy obce z
daní, Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za měsíc 8/2015 a diskutovalo se
ještě o neuskutečněných akcích plánovaných v letošním rozpočtu.
 ZO schválilo Smlouvu o zajištění zpětného odběru a vyuţití odpadů z obalů
a Dodatek č. 1 k této smlouvě se společností EKO-KOM,a.s., Praha. Ve
smlouvě jsou nakonec obsaţeny určité korekce ve prospěch obce.
 ZO jednalo o nabídce společnosti S&E Solutions s.r.o., Litomyšl na pořízení
motorové sekačky Honda HRX 537 (několik typů). Starosta informoval ZO,
ţe u stávající sekačky byl jiţ 2x opravovaný pojezd (rok pořízení je 2010),
proto nechal zpracovat nabídku. Po konstruktivní diskusi ZO vybralo typ
HRX5 37 HY (ovládání pojezdu, hydrostatický tempomat, rotostop) za
25.500,- Kč s DPH.
 ZO opětovně jednalo o nabídce L. Martinky na vydání knihy s kresbami
památek. Místostarosta předloţí tuto nabídku při projednávání rozpočtu obce
na rok 2016.
 Starosta informoval ZO o jednání se zástupci vlastníků o moţném prodeji čp.
26 v místní části Netřeby dne 10.9. (účastni i zastupitelé). Poté byla ZO
předloţena konkrétní nabídka L. Bartasové a M. Švece, oba Litomyšl na
prodej rodinného domu čp. 26 v místní části Netřeby na st. pozemku KN č.
112 a pozemků KN č. 868, 873, 1019/1, 1019/3 a 1019/4 vše v k.ú. České
Heřmanice v celkové částce 800.000,- Kč. Daň z prodeje nemovitosti by
hradila obec. ZO se shodlo, ţe v případě nebude li známy nutné okolnosti
pro nákup těchto nemovitostí, tak ZO rozhodne po širší diskusi s občany na
jednání ZO dne 10.11.2015.
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 Starosta informoval ZO, ţe v řádném termínu dorazily 4 nabídky (Střešní
izolace s.r.o., Sloupnice; Milan Beneš KLEMPÍŘI & POKRÝVAČI, Svitavy;
Ondřej Páleník, Borová a Tomeš Karel – Izolace, Česká Třebová). ZO se
shodlo na výběru střešní krytiny Lindab a po diskusi vybralo nabídku
Ondřeje Páleníka, Borová ve výši 367.623,- Kč, která byla sice aţ druhá
nejlevnější, ale v rozpočtu akceptovala navýšení laťování o 1.144 běţných
metrů, coţ se ostatně zjistilo aţ při prohlídce střechy před podáním nabídky.
 ZO schválilo Smlouvu č. SML-01632/15 o poskytnutí práv k uţívání
software KEO-W k DPH společnosti ALIS, spol. s r.o., Česká Lípa v částce
3.000,- Kč bez DPH a roční udrţovací poplatek bude činit 540,- Kč bez
DPH. Pořízení software je nutné, protoţ se obec stane plátcem DPH od
1.10.2015.
 ZO schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene - sluţebnosti č. IP--122006790/2 „České Heřmanice, 350/2, Severová“ 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.
 ZO schválilo Smlouvu o právu k provedení stavby vodovodní a kanalizační
přípojky na pozemku KN č. 1242 v k.ú. České Heřmanice pro budoucí
potřeby k rodinnému domu manţelů Pilařových (bezúplatně).
 ZO diskutovalo o Dotazníku Pardubického kraje k přeshraniční spolupráci.
Kraj má partnerské regiony - Prešovský samosprávný kraj a Zakarpatskou
oblast Ukrajiny. ZO se shodlo na navázání partnerství s obdobně velkou obcí
z Prešovského samosprávného kraje.
 ZO jednalo o nabídce Hnutí DUHA na partnerství týkající se komunitních
anebo obcemi či domácnostmi vlastněných obnovitelných zdrojů energie.
Jedná o větrné a malé střešní fotovoltaické elektrárny (ekonomická
nezávislost obce). Starosta zjistí více informací.
 ZO opětovně jednalo o pořízení osobního automobilu Renault Megane
Scenic 1,9 DCI za 20.000,- Kč. Po prohlídce technického stavu auta by stála
oprava dalších 20 tis. Kč. Nákup nebyl schválen.
 ZO schválilo Směrnici č. 1/2015 k DPH. Obec se stane plátcem DPH od
1.10.t.r. povinně, protoţe její obrat za 12 kalendářních měsíců přesáhl částku
1 mil. Kč. Směrnice upravuje určité povinnosti obce k daňové povinnosti.
 Diskuse: Starosta představil Návrh mimořádných odměn za rok 2015.
(budou řešeny na dalším ZO); ZO byl pro info předán Zápis ze schůzky s
rodiči v MŠ dne 3.9.; ZO projednalo studii „Rekonstrukce kuchyně ZŠ a MŠ
České Heřmanice“ a nemělo připomínek; Starosta informoval ZO, ţe jednal
s M&M Reality, protoţe cena za prodej čp. 21 v Českých Heřmanicích byla
sníţena na 250 tis. Kč (+ provize RK). ZO bude čekat na další sníţení kupní
ceny; Starosta informoval ZO, ţe dne 15.9. byl na V. Republikovém
shromáţdění Sdruţení místních samospráv ČR zvolen do předsednictva této
organizace; Starosta navrhl ZO, zda nedat příspěvek (J.Rensovi) na software
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meteostanice (data vyuţít na webu obce - zjistit bliţší informace); ZO a Ing.
L. Hlávka diskutovali o internetových stránkách obce. Jsou zastaralé, vést o
nich veřejnou debatu. Ing. L. Hlávka připraví více informací; ZO bylo
informováno o nákladech oprav CAS 25 v roce 2014 a 2015 (43.730,- Kč);
Starosta informoval ZO, ţe manţelé Říhovi přijali nabídku sestavit publikaci
o obci (ZO navrhlo úplatu za tvorbu publikace). Poté budou poptány
tiskárny; J. Loukota ţádá o umístění dopravního zrcadla u čp. 74 v Českých
Heřmanicích (rozpočet obce 2016); M.Sobel upozornil na opravu střechy v
nářaďovně tělocvičny (rozpočet obce 2016); J.Pánek upozornil na nepořádek
u kontejnerů (návrh koupit fotopasti); MVDr. J.Cacek poţádal o součinnost
při zkrácení thůje u kostela (souhlas) a upozornil na přemnoţení holubů
(nepořádek); ZO diskutovalo o pracovní náplni budoucího provozního v
pohostinství (starosta a místostarosta připraví podklady).
- pe –

Tříkrálová sbírka
Stalo se jiţ tradicí, ţe počátkem roku navštěvují koledníci se zpěvem a
odhodláním nositelů radostné zvěsti naše domácnosti. Do pokladniček Charity
vybírají peníze pro potřebné. Přijdou jistě do vašich domovů i v nadcházejícím
roce. Přijměte je prosím laskavě a povzbuďte jejich i svoje sociální cítění.
Výtěţek sbírky je kaţdoročně určen na řadu sociálních i zdravotních činností,
které koledníci rádi sdělí. Pravděpodobný termín Tříkrálové sbírky bude druhý
víkend v lednu. Přesné datum bude sděleno v obci obvyklým způsobem
(veřejný rozhlas, SOIKA, webové stránky)
-jc-

Kulturní komise Vás zve na přednášku
České Heřmanice a okolí - architektura, lidové stavitelství a
vesnické technické objekty
10. 2. 2016 v 18 hodin
Salonek hospody České Heřmanice
Přednáší:

PhDr. Radim Urbánek a PhDr. David Vích

Všichni jste srdečně zváni.
Za kulturní komisi M. Novotná
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Sbor pro občanské záležitosti informuje
V září oslavil své ţivotní jubileum 60 let pan Jan Rensa z Českých
Heřmanic.
V říjnu oslavili své ţivotní jubileum 60 let pan Štěpán Hlávka z Českých
Heřmanic a pan Miroslav Kopecký z Českých Heřmanic a 70 let paní
Jiřina Šaldová z Chotěšin.
V listopadu oslavili své ţivotní jubileum 70 let pan Jan Draštík z Chotěšin
a 80 let pan Jan Fišer z Českých Heřmanic.
Jménem redakce všem jubilantům gratulujeme a přejeme hodně zdraví
do dalších let.

V září se narodila Tereze Kafkové a Janu Pospíšílovi dcera Emílie,
manţelům Pražákovým dcera Vendula, manţelům Balvínovým dcera Ema
a manţelům Pekařovým dcera Ema
V říjnu se narodila manţelům Táflovým dcera Nikola.
V listopadu se narodil manţelům Dlouhým syn Šimon a manţelům
Machkovým syn Jáchym.
Rodičům gratulujeme a Emílii, Vendule, Emám, Nikole, Šimonovi a
Jáchymovi přejeme v životě hodně štěstí a zdraví.

V září zemřel pan Josef Coufal z Chotěšin.
V listopadu zemřela paní Olga Kafková z Českých Heřmanic a pan Josef
Fendrych z Českých Heřmanic.
- ak –
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Dle plánu preventivně výchovné činnosti na úseku poţární ochrany pro
rok 2015 obec zveřejňuje v Heřmánku 4/2015 následující článek:

Rozmrazování plamenem
Poţáry vzniklé rozmrazováním patří mezi časté případy v zimním období
v kaţdém roce. Především v zimních měsících, kdy dochází k náhlému sníţení
venkovní teploty, nejsou spoluobčané a organizace na tento pokles důsledně
připraveny. Dochází pak k zamrzání vodovodních potrubí, dopravních
prostředků, přístrojů, strojů a armatur. Při poţadavku rychlého obnovení těchto
zařízení se přistupuje především k rozmrazování.
Ze statistiky poţárů jsou známé případy, kdy došlo k poţáru
zemědělských objektů, případně k otravě dobytka oxidem uhelnatým a následně
k jeho úhynu. Příčinou bylo rozmrazování zamrzlého vodovodního potrubí
zapálením slámy, kterou se potrubí obloţilo.
Po víkendové návštěvě u rodičů se rodinka vrátila do svého domku a
majitel zjistil, ţe je zamrzlé potrubí ústředního topení ve sklepě. Jak na to, kdyţ
je v domě velká zima, pomůţe nám benzinová letlampa, ale ouha nastala zrada,
staré noviny a pavučiny v těsné blízkosti potrubí se snadno a rychle vzňaly a
majitel se musel dát na ústup. Zahřál se on i hasiči, kterým se naštěstí podařilo
zachránit obytnou část domu.
Obdobně známe případy poţárů dopravních prostředků, především
nákladních automobilů a autobusů, které jejich řidiči rozmrazovali rozděláním
ohně pod vozidly. Obdobný postup známe v mnoha dalších případech, příčinou
však vţdy bylo rozmrazování nepřípustným způsobem a výsledkem pak poţár
se značnými škodami.
Přitom známe řadu bezpečných způsobů rozmrazování, které však osoby
provádějící rozmrazování nepouţívají jen proto, ţe trvají o trochu déle neţ
uvedené nebezpečné způsoby. Je to především rozmrazování horkou vodou, kdy
zamrzlé potrubí, armaturu, či další předmět poléváme horkou vodou, nebo nám
pomůţe horká pára.
Nejčastěji dochází k zamrzání vodovodních potrubí, kde lze doporučit
především elektrické rozmrazování. Je to způsob, při kterém se pouţívají
rozmrazovací transformátory, toto rozmrazování smí provádět poučená osoba a
lze jej pouţít jen na kovová potrubí, nejsou-li jednotlivé části izolačně
oddělené. Další osoba musí sledovat, nedochází-li k nadměrnému oteplování
potrubí, především tam, kde nemáme jistotu, ţe se nedotýká hořlavých částí
objektu, či zda není izolováno hořlavým materiálem. Zde je moţnost vzniku i
po provedeném rozmrazení.
Při dodrţení uvedených způsobů a podmínek rozmrazování lze vzniku
poţáru bezpečně předejít. V kaţdém případě však vyloučíme pouţití otevřeného
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plamene. I kdyţ jsou uvedené bezpečné způsoby moţná trochu pracnější a
zdlouhavější, tuto nevýhodu mnohokrát vyváţí to, ţe objekty a zařízení
ochráníme před vznikem poţárů a následných škod.
-pe-

Zprávičky ze školy a školičky
V prvních měsících nového
školního rok proběhlo ve školce
několik akcí. S MŠ Sloupnice jsme
se
navzájem
navštívili
při
divadelních představeních „O veliké
řepě, Tuč a Ňak“. Ţáci ZŠ si jako
kaţdoročně připravili pro děti ze
školky
soutěţní
dopoledne
zakončené hledáním drahokamů.
Akce se povedla a děti ze školky
měly radost, ţe se opět setkaly s kamarády, kteří uţ bohuţel odešli do školy.
Ţáci školy mají v průběhu roku několik projektových dnů. V září to byl
projekt – Naše rodina, škola, vesnice. V rámci tohoto projektu jsme navštívili
místní Konzum, poštu, obecní úřad a některé provozovny v naší obci.
16. října jsme společně s mateřskou školou pouštěli draky. Počasí nám
přálo a někteří draci létali opravdu hodně vysoko.
Dne 17.října navštívily děti z
mateřské školy Eco farmu v
nedalekých Oucmanicích s výchovně
- naučným programem „ Popelka
peče placky“. Děti si samy
vyzkoušely umlít mouku, vypracovat
těsto, ozdobit si placku semínky, a
pak uţ dychtivě čekaly na upečení
placky. Všem moc chutnaly.
20. října ţáci ze školy společně s ţáky z Tisové navštívili muzeum v
České Skalici, kde byl připraven interaktivní program – Textilní řemesla aneb
Jak krtek ke kalhotkám přišel. Děti se seznámily s výrobou plátna od sklizně
lnu přes lámání, česání, předení, tkaní,.....aţ k výrobě plátna. Kaţdý si vyrobil
prostírání, které si sám mohl vyzdobit. Program byl velice hezký a dětem se
výlet moc líbil.
19. listopadu zahájily děti ze školy plavecký výcvik ve Vysokém Mýtě.
Čeká je 10 lekcí, během kterých se někteří naučí, někteří zdokonalí v plavání.

24

Před blíţícím se adventním
časem děti navodily vánoční
atmosféru
předvánočním
vystoupením.
Při
rozsvícení
vánočního stromu zaznělo spoustu
hezkých
zimních
básniček,
písniček a koled, které si
připravily děti ze školy i školky.
Po vystoupení si kaţdý mohl
zakoupit
vánoční
drobnosti,
rohlíčky a zahřát se svařákem či čajem. Tímto bychom rádi poděkovali SDH
České Heřmanice, panu Karlu Faltysovi, paní Kateřině Holmanové a všem kteří
se přišli podívat, protoţe veškerý zisk z prodeje bude pouţit na nákup
vánočních dárků pro děti. Přejeme všem klidný adventní čas a krásné proţití
vánočních svátků.
- jk-, -mf-

Hasičské zprávy
V sobotu 10. října 2015 proběhly v obci oslavy 130 let
založení sboru dobrovolných hasičů v Českých Heřmanicích.
Od 14 hodin byl v kulturním domě připraven bohatý
program. Po slavnostním nástupu a ocenění místních hasičů
hrála k poslechu Choceňačka. Před kulturním domem si bylo
moţné prohlédnout současnou i historickou poţární techniku
a shlédnout ukázku výcviku psů. Kaţdý člen místního sboru obdrţel dárkovou
tašku s upomínkovými předměty. Jenom je škoda, ţe si pouze malá část členské
základny udělala čas a přišla s námi toto výročí oslavit.
Oslavy pokračovaly i ve večerních hodinách taneční zábavou, kdy k tanci
a poslechu hrál Jaroslav Marcal ml.
Výbor sboru dobrovolných hasičů v Českých Heřmanicích děkuje všem,
kteří se podíleli na přípravě a zdárném průběhu oslav.
Výroční valná hromada sboru dobrovolných hasičů v Českých
Heřmanicích se uskuteční v pátek 15. ledna 2016 od 19.00 hod. v ,,hasičárně“.
V sobotu 30. ledna 2016 vás sbor dobrovolných hasičů zve na tradiční
zabíjačku. Tentokrát se budou pochoutky z vepříka podávat v salonku hospody
od 11.00 hod.
V neděli 6. března 2016 od 14.00 hod. se uskuteční další dětský karneval.
K vidění bude tradiční promenáda masek, připraveny budou různé soutěţe a na
závěr bohatá tombola.
-př25

Nedávné požáry v obci
Informace z hasičského záchranného sboru Pardubického kraje
Požár České Heřmanice
Popis: strţené vysoké napětí návěsem s obilím, došlo pouze k jiskření
Ohlášená: 6.10.2015 v 20:49
Typ: Poţár
Podtyp: Průmyslové, zemědělské objekty, sklady
Okres: Ústí nad Orlicí
Obec: České Heřmanice
Jednotky: Horní Sloupnice - Sloupnice, České Heřmanice, Netřeby - České
Heřmanice, Vysoké Mýto, Stanice Vysoké Mýto, Stanice Litomyšl
Požár České Heřmanice
Popis: poţár hromady štěpky
Ohlášená: 20.11.2015 v 22:27
Typ: Poţár
Podtyp: Průmyslové, zemědělské objekty, sklady
Okres: Ústí nad Orlicí
Obec: České Heřmanice
Jednotky: Horní Sloupnice - Sloupnice, Stanice Litomyšl, České Heřmanice,
Stanice Vysoké Mýto
-př-

Masopust 2016
V příštím roce si připomeneme 790. výročí naší obce. Hlavní oslavy sice
proběhnou aţ 25. 6. 2016, ale jiţ v průběhu roku bychom se chtěli na tuto
událost připravit několika společnými akcemi. A tak se hned 30. 1. 2016
uskuteční MASOPUST.
Masopustní průvod se shromáţdí u Obecního úřadu v Českých
Heřmanicích v sobotu 30. 1. 2016 v 9 – 9.30hod. Poté bude starosta poţádán o
povolení průvodu masek obcí. Kdyţ starosta „dovolí“, obejde průvod část obce,
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kde bude v označených domech (po předchozí domluvě) přichystané malé
občerstvení. Na poděkování zahraje hudba, masky zatancují a půjde se dále.
Průvod bude hudebně doprovázet kapela Choceňačka a slovně přespolní
„rychtář“ Miloš Vích. Masopustní průvod zakončí svou cestu v kulturním domě
pochováním basy a zabijačkou, kterou připravuje SDH České Heřmanice.
Chtěli bychom vás poprosit (nejen děti, ale i dospělé) o zapojení co
nejvíce masek. Pojďme si společně uţít masopustní legraci! Čím bude průvod
pestřejší, tím lépe…Tištěného průvodce dostane kaţdý do schránky asi 14 dní
předem.
Velmi ráda přivítám kaţdého, kdo by mohl pomoci – pohoštěním,
nápadem na zpestření průvodu, soutěţí, jakoukoliv maličkostí…
Za kulturní komisi Marie Novotná, 736 629 403

Divadlo – Noc na Karlštejně
S trochou nadsázky bychom mohli říct, ţe jsme asi jako první v České
republice odstartovali „Rok Karla IV.“. V
roce
2016
si
připomene
celý
kulturní svět 700 let od jeho narození.
Budou se konat různé semináře,
hodnotit se jeho přínos pro naši zemi
i celou Evropu. Všichni totiţ ze školy
víme, ţe to byl velký panovník.

My jsme si Karla IV. připomněli 16. 10. 2015 muzikálem Noc na
Karlštejně v podání ochotnického spolku Šembera z Vysokého Mýta. Asi kaţdý
zná tento příběh a milé melodie, a tak se nelze divit, ţe účast byla hojná.
Myslím, ţe podání vysokomýtského spolku nezklamalo a všichni jsme se dobře
bavili.
Velké poděkování patří ZOD Zálší jako hlavnímu sponzorovi této akce.
-mn27

TJ Sokol České Heřmanice
Jak si jistě mnozí z vás pamatují, v létě proběhla na hřišti ukázka
sebeobrany. Jedním z aktérů byl i ,,jeden z našich“ - Martin Michálek. Tomu
se v poslední době na ,,bojišti“ velice daří.
V loňském roce si kromě úspěšně absolvovaných turnajů přivezl bronz z
mistrovství republiky v moderním sportovním karate.
Letošní rok byl pro Martina,
co se sbírání trofejí týče, ještě
mnohem úspěšnější. Podařilo se
mu obsadit první příčku v
celorepublikovém
ţebříčku
karatistů. Na mistrovství republiky
vybojoval
dokonce
zlatou
medaili.
Za takovým úspěchem je
však spousta tvrdé práce a
odříkání.
Martinovi moc gratulujeme.
Děkujeme touto cestou obci a TJ Sokol za zakoupení tzv. panáka, čímţ
bylo Martinovi umoţněno trénovat mimo jiné i v sokolovně.
Moţnosti tréninku mohou vyuţít i další zájemci o sport a pohyb.

Pozor na nahlášení dočasně vyřazených vozidel, termín je konec
roku 2015
Pokud vlastníte auto, které bylo dočasně vyřazeno z provozu před 30.
červnem 2013 (je tzv. v depozitu), musíte přijít do konce roku 2015 na
úřad a sdělit, kde vozidlo je a jaký je účel jeho vyuţití. Pokud termín
nestihnete, vozidlo administrativně zanikne a uţ nepůjde přihlásit.
V pozdějších případech dočasného vyřazení (po polovině roku 2013) máte
rovněž povinnost nahlásit údaje o vozidlu, avšak nehrozí administrativní
zánik vozu, ale finanční sankce do výše aţ 50.000,-Kč. Proto prosím
vyuţijte zbývajícího časového prostoru ke sdělení potřebných údajů o
vozidlu a nenechávejte to na poslední chvíli. Formulář ţádosti je na
webových stránkách města Vysokého Mýta, pod odborem dopravy a
silničního hospodářství. Při podání ţádosti je nutno uhradit správní poplatek
ve výši 50 Kč.
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