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Informace z úřadu městyse



NOVÁ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTYSE – jedná se o
Vyhlášku č. 1/2017 o nočním klidu. Předmětem této obecně závazné
vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichţ se doba nočního klidu
nevymezuje:
1) v noci z 30. dubna na 1. května z důvodu konání Pálení čarodějnic a
v noci z 31. prosince na 1. ledna
2) v době konání těchto tradičních slavností a akcí: oslava Sv. Floriána,
Diskotéka k zahájení prázdnin, Výročí 710 let od první písemné zmínky o
místní části Chotěšiny, Fotbalový pouťový turnaj, Ukončení prázdnin
s grilováním, Reprezentační ples Mikroregionu Vysokomýtsko a Hasičský
ples. Informace o konkrétním termínu konání těchto akcí bude zveřejněna
úřadem městyse na úřední desce minimálně 5 dnů před datem konání. Více
na www.ceskehermanice.cz v sekci Úřad - vyhlášky a nařízení.

 MÍSTNÍ POPLATEK – za provoz systému shromaţďování, sběru,
přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů je pro rok
2017 vyhláškou schválen ve výši 500,- Kč. Poplatek je v tuto dobu splatný
pouze jednorázově nejpozději do 30. června.


SBĚRNÉ MÍSTO NETŘEBY čp. 26 – bylo v roce 2016 otevřeno pro
potřeby obyvatel na zkoušku 1x měsíčně v sobotu od 8,30 do 11,30 hod.
Sluţba nebyla dostatečně vyuţívána. I nadále budou moci obyvatelé sběrné
místo vyuţít, avšak po telefonické domluvě se zaměstnankyní městyse paní
I. Dočkalovou (mob. 604 140 424). Sbírané komodity budou: objemný
odpad (koberce, lina, pohovky, matrace, molitan, polystyren, větší plasty a
podobně), vysloužilé kompletní elektrospotřebiče (pračky, ledničky, televize,
sporáky, mikrovlnné trouby, počítače, monitory a podobně) a kovy (ţelezo a
ocel). Postupem času a dle dohod u partnerů v odpadovém hospodářství
budeme sbírané komodity rozšiřovat.



NOVÝ EMAIL – od 20. 3. t. r. přechází úřad městyse na nový email
urad@ceskehermanice.cz. Původní email ou@ceskehermanice.cz bude ještě
nějakou dobu funkční. Na jiţ zaloţeném emailu nazory@ceskehermanice.cz
byly diskutovány jízdní řády. Všechny připomínky byly předány na krajský
úřad. Tak nám i nadále pište své postřehy, náměty, názory či připomínky k
dění ve všech místních částech, protoţe nás VAŠE NÁZORY ZAJÍMAJÍ!
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NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ – městys České Heřmanice hledá
zaměstnance na pozici číšníka do provozovny pohostinství v Českých
Heřmanicích na poloviční úvazek s okamţitým nástupem. Vyučení v oboru
kuchař – číšník výhodou, zdravotní průkaz podmínkou. Více informací na
tel. 469 811 499 nebo 724 186 294.

 Zastupitelé Vás zvou na jednání ZM, které se bude konat v úterý 28. 3.
2017 od 19 hodin v pohostinství v Českých Heřmanicích. Návrh
programu: 1. Schválení programu, 2. Zpráva o činnosti ZM od jednání
ze dne 08. 11. 2016 (P. Eliáš), 3. Zpráva předsedy finančního výboru –
rozpočet 2017 (J. Balcarová), 4. Informace o činnosti SDH Netřeby
(L.Bečička), 5. Představení studie Rekonstrukce objektu sýpky (Ing.
arch. B. Šedová), 6. Představení připravovaných akcí: Naučná stezka Borová - hravé putování Labičským údolím za poznáním a Návrat ke
kořenům - oprava stodoly s vozovou kolnou v Borové čp. 7 - I. Etapa
(Ing. J. Vintera), 7. Různé.

-pe-

Telegrafické zprávičky z jednání zastupitelstva











Dne 10. 10. 2016 :
ZO schválilo:
 v rámci akce „Oprava hasičské zbrojnice Chotěšiny“
nabídku na opravu elektroinstalace v zasedací místnosti
včetně hlavního rozvaděče za 21.000,- Kč s DPH (T. Posel, D. Sloupnice) a
nákup materiálu na zateplení stropu a části podlahy v částce 12.000,- Kč
mimořádné odměny za rok 2016
dar ve výši 1.000,- Kč na nový babybox v Pardubicích
Smlouvu o sdruţených sluţbách dodávky elektřiny a plynu na všechna
odběrná místa (Dobrá Energie s.r.o.) – předpokládaná roční úspora 10 tis. Kč
Kupní smlouvu na pozemek č. 517 v k.ú. České Heřmanice za 31.720,- Kč.
Smlouvu o dílo a Příkazní smlouvu na akci „Modernizace ZŠ České
Heřmanice“ v celkové částce 314.600,- Kč s DPH (Meetplace financial
s.r.o.)
Nabídku na zpracování projektu „Nástavba ZŠ České Heřmanice – projekt
pro stavební povolení“ v částce 69.030,- Kč (Ing. arch. Petr Kulda)
pořízení sítí do oken v pohostinství v částce 1.792,- Kč
pořízení stroje na výrobu zmrzliny Yeti XL za zbytkovou cenu 41.900,- Kč
hodinovou odměnu ve výši 70,- Kč před zdaněním na DPP pro obsluhu
pracující s finanční hotovostí v pohostinství
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 pořízení videospotu z akce „S cimbálem tradičně i netradičně“ za 1.800,- Kč
a vloţení tohoto spotu a ukázky z Masopustu o městysu
 pořízení ohňostroje v částce 25.000,- Kč i s dopravou.
ZO vzalo na vědomí:
 informaci starosty o nákladech (415.648,- Kč) a výnosech (358.760,- Kč) v
odpadovém hospodářství za rok 2015 (podklad pro výpočet výše poplatku
pro rok 2017 za provoz systému shromaţdování, sběru, přepravy, třídění,
vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů). Ztráta činila 56.888,- Kč, a
aby byla celkově pokryta, musela by sazba poplatku činit cca 556,- Kč. ZM
se shodlo, aby poplatek pro rok 2017 činil 500,- Kč. Starosta byl pověřen
zajistit více kontejnerů (plasty a papír) či častější vývoz kontejnerů
 ţe vlastník pozemku č. 46/2 v k.ú. Chotěšiny nabídl dle předkupního práva
pozemek zpět městysu a ţádá i o úhradu nákladů, které měl po nákupu
pozemku (záloha na elektropřípojku, studie na vsakování vod a daň z
převodu nemovitostí)
 zápis z 1. jednání (21.9.) sboru zástupců (Komplexní pozemková úprava k.ú.
Chotěšiny), kde byl starosta zvolen předsedou sboru. Na jednání se řešil plán
společných zařízení.
 informaci starosty o větší opravě malotraktoru (přetěsnění motoru, výměna
oleje a předních pneumatik) za 16.948,- Kč.
Diskuse:
Jednání o předloţené studii fary a informaci o statice fary (nebude zbourána a
navrţena společná schůzka s Ing. arch. B. Šedovou); info o návštěvě Ministra
zemědělství M. Jurečky dne 5.10. v Českých Heřmanicích (předán propagační
leták „Navraťme tvář a vyuţití domu v Borové čp. 7“); info o změně
autobusových jízdních řádů (vyvěšeny na webu a připomínky zasílat na
nazory@ceskehermanice.cz).

Dne 24. 10. 2016 :
ZM schválilo:
 Rozpočtové opatření č. 6/2016
 v rámci akce „Oprava hasičské zbrojnice Chotěšiny“ předloţené méněpráce
v hodnotě 33.657,- Kč s DPH a vícepráce v hodnotě 67.733,- Kč včetně
uhrazení rozdílu 34.067,- Kč s DPH (STAPO spol. s r.o., Ústí nad Orlicí)
 úhradu JUDr. Ivě Drahošové, Vysoké Mýto ve výši 4.925,- Kč s DPH za
právní sluţby poskytované ve věci Smlouvy o budoucí kupní smlouvě a
Kupní smlouvy na pozemek č. 46/2 v k.ú. Chotěšiny
 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene sluţebnosti a smlouva o právu provést stavbu IV-12-2014501/VB/01 České
Heřmanice, Chotěšiny, 46/2, Švarc, k. (ČEZ Distribuce a.s.) na pozemcích
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městyse č. 46/4, 287/1, 287/2 a 288/1 v k.ú. Chotěšiny za jednorázovou
úhradu 2.420,- Kč s DPH
Plán inventur na rok 2016
nabytí majetku do MŠ (robot za 8 tis Kč, vysavač za 5 tis. Kč a lednici za 10
tis. Kč) a převedení částky 10 tis Kč z rezervního fondu MŠ na pokrytí
nákladů v roce 2016 (nákup lednice)
nabytí majetku do ZŠ (venkovní vitrína za 10 tis. Kč)
nabídku P. Fikejze, Chloumek na opravu parketové podlahy v tělocvičně v
rozsahu cca 65 m2 za 96.800,- Kč po škodní události ze dne 17.4.2016 (tím
byla zrušena Usnesení č. 165/2016 a č. 181/2016)
nabídku P. Fikejze, Chloumek na zapůjčení brusky, lajnování a lakování
zbývající parketové podlahy v tělocvičně (cca 90 m2) v částce 28.695,- Kč
nabídku Ing. L. Tesaře, Praha ve výši 2.904,- Kč s DPH na výpočet
daňových příjmů obce na roky 2017 aţ 2019.

ZM jednalo:
 o nabídce společnosti ATLAS software a.s., Ostrava – Monitor tématu
obecní samosprávy (nebude vyuţita)
 o nabídce společnosti Ornamento s.r.o., Strakonice na smaltované cedule a
odznáčky (místostarosta zajistí další nabídky)
 o ţádosti I. Dočkalové, Netřeby o koupi pozemku městyse č. 868 (313 m 2)
v k.ú. České Heřmanice (pouze pronájem)
 o ústní stíţnosti ohledně rušení nočního a víkendového klidu (bude řešeno
v širším kruhu obyvatel dne 8.11.)
 o ukončení pracovní smlouvy s K. Kašparovu k 31.10.2016 (dle ÚP není
moţné dále prodluţovat)
 o prodlouţení pracovních smluv s M. Vackem, J. Šemorovou a L. Eliášovou
do 31.1.2017
 s Ing. arch. B. Šedovou (Vysoké Mýto) o úvodní studii fary. ZM vzneslo
několik poţadavků týkajících se budoucího komunitního centra (bude
představeno v širším kruhu obyvatel dne 8.11.).
Diskuse:
moţnost z OPŢP (výzva č. 40) pořídit kompostéry; info o další ţivnosti
v našem pohostinství - pekařství, cukrářství – bude pečeno vánoční cukroví;
nutnost opravy pumpy na evangelickém hřbitově (nesehnána technika na
vytaţení); neoprávněný závoz pozemku městysu na Borové; silnice mezi
Netřeby a Sloupnicí (havarijní stav) – pouze sloupenská část; info z kulturní
komise (výročí 700 let Chotěšiny – 17.6.2017, Adventní koncert a jubilanti).
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Dne 08. 11. 2016 :
ZM schválilo:
 v rámci akce „Oprava hasičské zbrojnice Chotěšiny“ další vícepráce –
frézování a vyvloţkování komínu v částce 29.498,- Kč s DPH včetně
dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (STAPO spol. s r.o., Ústí nad Orlicí)
 Smlouvu o budoucí kupní smlouvě a Kupní smlouvu na pozemek č. 46/2 v
k.ú. Chotěšiny od vlastníka za kupní cenu 119.756,- Kč
 nástřik 2 ks kontejnerů na tříděný odpad za 10.406,- Kč s DPH (Autolakovna
Hemţe)
 příspěvek na provoz ve výši 6.000,- Kč pro Zařízení sociální péče Choceň
Domov pro seniory v roce 2017
 prodlouţení pracovní smlouvy s Ladou Dočkalovou do 30.11.2017 (provozní
v pohostinství)
 pořízení tiskárny k programu Dotykačka do pohostinství v částce 4.990,- Kč
 úhradu za Zprávu o stavu vrtu LO 13 České Heřmanice společnosti
Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o. v částce 3.146,- Kč s DPH.
ZM jednalo:
 s Ing. arch. B. Šedovou o studii s pracovním názvem „Komunitní centrum na
faře“. Diskuse občanů přinesla návrh na variantu přístavby ÚM v duchu
původní stavby fary. Byla také řešena otázka nákladů na přestavbu (10 – 15
mil. Kč) a provozních výdajů
 o moţném osvětlení víceúčelové hřiště v CVA v Českých Heřmanicích.
M. Karlík informoval ZM o 3 variantách (bude nadále řešeno v ZM).
ZM vzalo na vědomí:
 zprávu starosty činnosti ZM od jednání ze dne 29.3.2016
 informace ředitelky Mgr. J. Kafkové o činnosti ZŠ České Heřmanice
 informace ředitelky M. Flídrové o činnosti MŠ České Heřmanice
Diskuse:
rušení nočního a víkendového klidu – z přítomných nikdo nebyl pro vydání
vyhlášky; J. Balcar – stav tělocvičny k otevření? Starosta – konec listopadu;
M. Ač – cyklostezka? Starosta – řeší se v rámci pozemkových úprav; J.Balcar –
čp. 21 (Jandíkovo) Starosta – dotace a nabídka firem na zbourání; J. Šplíchal –
zda jsou připomínky k údrţbě letní i zimní (směřovat k němu) – nejsou;
M. Mareček – připomínka k průběhu opravy hasičské zbrojnice Chotěšiny,
nekoordinováno; M. Ač – moţnost zapůjčení techniky městyse. Starosta – dle
ceníku je moţné; M. Vera – oprava pumpy na evangelickém hřbitově. Starosta –
nemůţeme sehnat techniku na vytaţení pumpy. Nouzové řešení - nádrţ 1.000
litrů.
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Dne 21. 11. 2016 :
ZM schválilo:
 Rozpočtové opatření č. 7/2016
 zapojení městyse do projektu „Komunitní rozvoj v Mikroregionu
Vysokomýtsko“ – zpracování střednědobého strategického plánu a účast na
kurzech v rámci projektu (spoluúčast 8.000,- Kč)
 spoluúčast městyse na akci „Bioodpady v Mikroregionu Vysokomýtsko“ v
částce 51.983,- Kč s DPH (pořízení cca 110 ks kompostérů pro občany)
 podání ţádosti o dotaci z OPŢP na akci „Modernizace sběrného místa v
Českých Heřmanicích“ (pořízení manipulační techniky a velkoobjemových
kontejnerů)
 Smlouvu o dílo a Příkazní smlouvu na akci „Modernizace sběrného místa v
Českých Heřmanicích“ v celkové částce 169.400,- Kč s DPH (Meetplace
financial s.r.o.)
 připojení městyse k petici k návrhu nového zákona o odpadech, jenţ
destabilizuje systém, který obce a občané léta úspěšně budovali a
bezdůvodně finančně zatěţuje naše občany
 nákup knihy - Česká republika, města a obce ve výši 1.200,- Kč s DPH
(PROXIMA Bohemia s.r.o.)
 dar ve výši 2.000,- Kč Spartaku Choceň, oddílu Dálkového a zimního
plavání v Chocni (člen S. Jeřábek z Českých Heřmanic)
 celoroční odměnu za rok 2016 pro zaměstnance J. Šplíchala a A. Kučerovou
ve výši 50% měsíční mzdy, pro zaměstnance L. Dočkalovou ve výši 100%
měsíční mzdy
 odměnu starostovi ve výši dvou měsíčních platů v měsíční částce 7.500,- Kč
po zdanění na DPP za práce provedené v pohostinství a kulturním domě
 připojení městyse k Výzvě Sdruţení místních samospráv ČR na vládu a
ministra financí o nastavení podílu obcí na sdílené dani DPH na 23,58%
v rámci rozpočtového určení daní
 nabídku T. Posla, Sloupnice na pořízení a montáţ 33 ks nových úsporných
svítidel do zasedací místnosti v pohostinství v ceně 24.678,- Kč s DPH.
Návratnost pořízení je spočítána na 3,5 roku
 nákup 2 ks ovcí v celkové částce 3.000,- Kč.
ZM jednalo:
 o předloţené zprávě k vrtu LO 13 České Heřmanice nacházejícím se na
pozemku městyse č. 264/1 v k.ú. České Heřmanice
 o ţádosti Oblastní charity Ústí nad Orlicí o spolupráci při zajištění
Tříkrálové sbírky 2017 (ZM souhlasilo)
 o osvětlení víceúčelového hřiště v CVA (bude zahrnuto do rozpočtu 2017)
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 o ţádosti manţelů Kopeckých, České Heřmanice o souhlas s vyuţitím
pozemku městyse č. 1221/16 v k.ú. České Heřmanice na umístění skalky u
domu čp. 91 (ZM souhlasilo)
 o setkání zástupců Svazku obcí skupinového vodovodu Bohuňovice dne
15.11.2016. Pro rok 2017 byla stanovena cena vody 34,70 Kč/m 3 s DPH
(Netřeby).
ZM bere na vědomí:
 vyrozumění Policie ČR podle § 58/4 zákona č. 209/1990 Sb. o přestupcích
k oznámení ze dne 3.10.t.r. o odcizení ovce z čp. 26 (Netřeby) Toto
oznámení bylo dne 13.11.t.r. odloţeno, neboť nebyly zjištěny skutečnosti
odůvodňující podezření, ţe jej spáchala určitá osoba
 metodiku pro členy inventarizačních komisí.
Diskuse:
představení stavebního projektu „Nástavba ZŠ“ k připomínkám (nebyly);
projednání Zápisu z 2. jednání (3.11.) sboru zástupců (Komplexní pozemková
úprava k.ú. Chotěšiny); info o jednání s jedním vlastníkem pozemků (562/2 a
565 v k.ú. České Heřmanice) potřebných k naučné stezce v Borové (pozemky
mezi studánkami); navrţení opravy WC v kulturním domě (nabídku zajistí
T. Jeřábek); info o pořádání plesu Mikroregionu Vysokomýtsko v roce 2017
v Českých Heřmanicích; starosta se informoval u zastupitelů, kdo bude místo
něj zástupce za ZM v hospodě (nemá na to čas) – nikdo se ZM neodpověděl;
info o stavu lesa - stabilní - asi 2 roky nelze těţit; ţádost o pokácení smrku u
hasičské zbrojnice (České Heřmanice) – je uschlý; info k akci - Oprava
hasičské zbrojnice Chotěšiny – je zhotoven komín, dokončují se práce vč.
vymalování (svépomocí p. Kašparová); dotaz na opravu pumpy (evangelický
hřbitov) – přesunuto na jaro; ţádost M. Eliášové, České Heřmanice o moţnosti
případného parkování osobního automobilu přes zimu v Borové čp.7 (ZM
souhlasilo – 100,- Kč/měsíc).
- pe -
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Sbor pro občanské záležitosti informuje

V prosinci oslavili své ţivotní jubileum 60 let pan Bohumil Tichý
z Českých Heřmanic, 70 let paní Vlasta Eliášová z Českých Heřmanic, 75
let paní Marie Zerzánová z Českých Heřmanic, 80 let paní Eva
Urbanová z Českých Heřmanic a 85 let pan František Faltys z Chotěšin.
V lednu oslavili své ţivotní jubileum 70 let paní Věra Draštíková
z Chotěšin, 75 let pan Lumír Eliáš z Českých Heřmanic a 94 let paní
Vlasta Karlíková z Českých Heřmanic.
V únoru oslavili své ţivotní jubileum 70 let pan Josef Slavík
z Českých Heřmanic a 94 let paní Božena Jůvová z Borové.
Jménem redakce všem jubilantům gratulujeme a přejeme hodně
zdraví do dalších let.

V únoru zemřela paní Vlasta Matějková z Netřeb.

- ak -

Informace z evidence obyvatel ÚM České Heřmanice
Pohyb obyvatel v roce 2016 byl následující:
narodilo se
3 holčičky a 1 chlapec
zemřelo
5 občanů
přistěhovalo se 18 osob
odstěhovalo se 20 osob
K 31. 12. 2016 byl celkový počet obyvatel 560.
Z toho: Borová 32, České Heřmanice 382, Chotěšiny 62, Netřeby 84.
Oproti roku 2015 se celkový počet obyvatel sníţil o 3.
- ak 10

Dle plánu preventivně výchovné činnosti na úseku poţární ochrany pro
rok 2017 obec zveřejňuje v Heřmánku 1/2017 následující článek:

Hoření, hašení, ruční hasicí přístroje
Je to jednoduché – třísky na podpal máme připraveny, děti přinesly
z dřevníku zásobu březových polen a nám stačí jen přiloţit hořící zápalku ke
starým novinám. Za chvíli budou v krbu vesele tančit červené plamínky a
pokojem se rozlije příjemné teplo. A protoţe do začátku oblíbeného televizního
programu zbývá několik minut, posadíme se do křesla a moţná nás napadne
myšlenka, co to hoření vlastně je a za jakých podmínek k němu dochází.
Pokusíme se vám tedy na ni odpovědět v následujících řádcích.
Vezmeme si na pomoc učebnici chemie a tam najdeme tuto definici:
Hoření je fyzikálně – chemická reakce, při které se látka, zahřátá na svoji
zápalnou teplotu, slučuje s kyslíkem za silného vývoje tepla, světla a zplodin
hoření.
Definice nám napovídá, ţe proces hoření vyţaduje tři důleţité faktory.
Prvním je bezesporu hořlavá látka. Výběr je opravdu rozmanitý ve všech
skupenstvích hmoty: např. hořlavé kapaliny jako je benzín nebo líh, pevné
hořlavé hmoty jako jsou dřevo, papír a textil nebo plynné látky coţ je zemní
plyn nebo propan-butan. Druhý faktor – kyslík, obsahuje vzduch kolem nás, pro
speciální účely se uchovává čistý kyslík v tlakových lahvích a jako
okysličovadlo postačí v některých případech i kyslík vázaný v chemických
sloučeninách. A jestliţe se nám sejdou hořlavina s kyslíkem, coţ vzhledem
k prostředí, v němţ ţijeme, je stav téměř neustálý, postačí přidat ještě zápalný
zdroj a oheň je tady. Zápalným zdrojem nemusí být jenom otevřený plamen,
stejně dobře dokáţe zapálit i ţhnoucí uhlík, nedopalek cigarety, jiskry odletující
od brusky nebo jiskření mezi kontakty vypínače či atmosférický výboj – blesk.
Jestliţe odstraníme některou z uvedených sloţek, nemůţe proces hoření
probíhat. Víme tedy, ţe budeme-li někdy hasit, nebudeme dělat nic jiného, neţ
bránit přístupu vzduchu, ochlazovat hořící látky nebo je zcela odstraňovat.
V praxi to znamená například vypnout neprodleně přívod plynu, pokrýt hořící
materiály pěnou nebo třeba ochladit rozpálené dřevo vodou.
Ke zdolání malého poţáru nám postačí běţné hasební prostředky –
tlumiče, houně, vědro vody a podobně. Při hašení vodou je však nezbytné mít
na mysli, ţe pokud se jedná o poţár elektrického zařízení nebo je elektrické
zařízení bez příslušného krytí v blízkosti místa poţáru, musíme nejprve vypnout
elektrický proud. Podstatně účinnější jsou ruční hasicí přístroje, u nichţ je
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ovšem nutno pamatovat na omezené časové působení a pouţít vhodný typ. Jak
se mění technika a technologie i hasební látky doznaly za poslední léta změny a
především se zvýšila jejich hasební schopnost.
K běţným hasicím přístrojům patří vodní a pěnový, zde si musíme také
dát pozor a nepouţívat je pro hašení elektrického zařízení pod proudem. Na
elektriku je vhodný sněhový hasicí přístroj a v dnešní době snad nejrozšířenější
práškový hasicí přístroj. Prášek jako hasivo je snad nejuniverzálnější a lze ho
pouţít v domácnosti, zaměstnání, pomůţe nám uhasit i osobní automobil.
V poslední době se i u nás objevila nová hasiva, například Pyrocool. Oblíbený
v domácnostech se stal zejména hasicí sprej této firmy a to pro svůj vysoký
hasební účinek a škálu jeho pouţití.
Po pouţití hasicí přístroj necháme co nejdříve naplnit u odborné firmy
nebo jej nahradíme novým přístrojem. Připomeňme si ještě, ţe pouze udrţované
(pravidelně 1 x ročně kontrolované) a na vhodném místě umístěné přístroje nám
při hašení případného poţáru mohou být dobrými pomocníky.
Co říci závěrem? Nečekáme, ţe se z vás po přečtení tohoto zamyšlení
stanou ostřílení bojovníci s poţáry všeho druhu. Chtěli jsme vás seznámit právě
s tím, co je třeba vědět, aby mohl kaţdý pomoci při záchraně nejen svého
vlastnictví. Oheň v krbu i oheň na střeše je jeden a tentýţ a je pouze na nás,
představí-li se jako dobrý sluha nebo zlý pán.
-pe-

Zprávičky ze školy a školičky
Letošní zima se nám opravdu vydařila. Vyuţili jsme jak zamrzlé rybníky,
kde si děti mohly zabruslit, tak velký příval sněhu, který lákal ke koulovačkám,
stavění
sněhuláků,
iglů,
bobování, sáňkování.
Začátkem ledna tradičně
naši ţáci navštěvují obyvatele v
Domově důchodců ve Sloupnici,
aby
je
potěšili
krátkým
vystoupením plným písniček,
koled a také předvedli hru na
hudební nástroje. Babičky a
dědečkové pak od nás dostanou
drobné dárky, které pro ně
vyrobily naše děti.
12

Ve školce v lednu proběhl
„modrý den“. Rodiče to pojali
opravdu zodpovědně, a tak celá
třída byla opravdu modrá.
27. ledna ukončili školáci
plavecký výcvik a domů si
přinesli Mokré vysvědčení. To
„suché“, které hodnotí jejich
snahu za 1. pololetní, dostali 31.
ledna a 3. února je čekaly
pololetní
prázdniny.
Ještě
předtím, 1. února jsme, tak jako
v loňském roce, navštívili s ţáky 3., 4. a 5. ročníku III. ZŠ v Litomyšli, kde
jsme se zúčastnili projektu EDISON. Tento projekt spočívá v tom, ţe na školu
přijede na týden skupina anglicky mluvících studentů z různých zemí světa.
Představili se nám vysokoškoláci z Číny, Taiwanu, Indonésie, Brazílie a
Kazachstánu. Měli jsme moţnost poznat nové lidi, jejich pochoutky a pro nás
neznámé kultury.
8. února přijel do naší školy a školky fotograf. Vyfotil všechny děti a ty se
potom spolu s rodiči rozhodly, zda si fotky zakoupí, nebo ne.
9. února proběhl projekt – Veselé zoubky, ve kterém se zaměřujeme na
prevenci zubního kazu a péči o chrup. Tato aktivita je ve spolupráci s DM
drogerií. Kaţdý ţák dostane dárkovou tašku, ve které je mimo jiné kartáček na
zuby, zubní pasta a ţvýkačky.
13. února děti ze školky jely do Sloupnice, kde ve školce zhlédly
výchovný program v nafukovacím planetáriu – Jak šel měsíc za sluncem.
14. února jsme pozvali všechny rodiče do školy na Pexesiádu. Soutěţilo
se ve dvou kategoriích – rodiče a děti. V rodičovském finále vyhrála paní
Martina Jařábková, druhé a třetí místo obsadili manţelé Říhovi. V dětské
kategorii zvítězil Míša Jeřábek, těsně v patách mu byli Filípek Hrdonka a Lucka
Jůvová. Děkujeme všem zúčastněným za příjemně strávené odpoledne.
17. února nás navštívil pan Kubát s hudebním příběhem o J. S. Bachovi.
Hezkou hravou formou, kdy zapojil do příběhu i některé děti, přiblíţil osobnost
tohoto hudebního skladatele. Vystoupení se kromě školních dětí zúčastnili také
předškoláci.
22. února proběhl projekt – Prevence rizikového chování, kde ţáky
seznamujeme s riziky, které přináší ţivot, a také návody, jak se jim bránit.
27. února se uskutečnil ve školce odloţený maškarní karneval. Důvodem
odloţení byl výpadek elektřiny ve škole i školce. Karneval byl ale ovlivněn
velkou nemocností děti, proto bylo pouze devět masek.
I ve škole byl karneval naplánován na pátek, kdy nešla elektřina. Proto
byl posunut na čtvrtek 2.3. Karnevalu se zúčastnily téměř všechny děti, za coţ
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jsme moc rádi. Děti si odpoledne náramně uţily a nechyběla ani tombola, kde
ceny vyhrály všechny děti.

- jk-, -mf-

TJ Sokol České Heřmanice
Právě nám začíná jaro. Všechno se probouzí ze zimního spánku. S jarem
přichází i spousta akcí a aktivit, které jsme vám připravili pro radost. Ani v
době, kdy venku panoval mráz a sněhová peřina, jsme nezaháleli. Kromě
plánování a diskusí nad novou sezónou jsme pro vás a s vámi uskutečnili
několik akcí. Proběhlo plavání s přístupem do welness v bazénu ve Vysokém
Mýtě a bruslení na stadionu v Litomyšli ve spolupráci se sportovci ze Sedlišť.
Na zhodnocení obou akcí a pár foteček jako přídavek se můţete podívat na
našich internetových stránkách: www.tjsokol.ceskehermanice.cz
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Jako lehké ohlédnutí za plesovou sezonou a navnadění do jarních
sportovních aktivit jsme pro vás 4. 3. v našem kulturním domě připravili 1.
Fotbalový discoples. K tanci a poslechu hrál Jarda Marcal. Na plese byla bohatá
tombola s velmi pěknými cenami. Celkem jich bylo krásných 133. Velký
potlesk také sklidilo předtančení. Ujali se ho místní ,,řádové sestry“ v podání
týmu našich fotbalistek v čele se sestrou představenou, Lukášem Machem a
trenérem v jedné osobě. Bylo to jedním slovem skvělé.
Tímto bychom chtěli za pořadatele poděkovat sponzorům, zúčastněným
,,jeptiškám“ a hlavně hostům, kteří vytvořili úţasnou atmosféru. Celkem se nás
bavilo více jak 200.
Internetové stránky
Kdo pravidelně sleduje naše internetové stránky, jistě zaregistroval
výraznou změnu v jejich podobě a uspořádání. Vy, kteří jste naše stránky určitě
z váţných důvodů :-) ještě nenavštívili, máte dobrý důvod začít.
Nejvíce bychom chtěli vyzdvihnout moţnost být s námi v bliţším
kontaktu. Nově máte moţnost prostřednictvím formuláře v sekci “napište nám”
nebo v sekci “kontakt” se s námi podělit o Vaše názory, nápady, pochvaly, ale
třeba i kritiku. Budeme velice rádi za kaţdý příspěvek nejen prostřednictvím
formuláře, ale i e-mailové adresy tjsokol@ceskehermanice.cz, facebooku nebo
jen tak mezi řečí. Váš názor nás zajímá.
Co připravujeme, na co se těšit?
Jak uţ jsme naznačili v úvodu, s jarem přichází i řada akcí pro malé i
velké, akce tradiční i netradiční. Připravujeme pro Vás například:
 Pálení čarodějnic - letos pálení překvapivě vyšlo na 30.4.
 Dětský sportovní den - 10. června, opět bychom chtěli koncipovat
především jako zábavu pro děti
 Pouťový fotbalový turnaj - 29. července
Fotbal
Nejprve máme dobrou zprávu pro všechny fanoušky domácích
zápasů. Již na prvním zápase vás čeká světelná tabule s časomírou a
stavem zápasu. Přejeme si, aby na místě pro počet gólů domácích bylo vždy
číslo vyšší.
Všechny naše fanoušky zveme na první jarní kolo STAVONA Okresního
přeboru muţů II. třídy do Němčic 26. 3. 2017.
2. dubna v domácím prostředí prověříme nejen novou světelnou tabuli.
První domácí zápas jarní části soutěţe se odehraje od 16:00 proti FC Jiskra
2008 B (muţstvo sloţené z hráčů obcí Králíky a Červená Voda).
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Naši mladí fotbalisté začnou svoji soutěţ okresního přeboru mladších
ţáků v Českých Heřmanicích 22. 4. 2017 od 9:00 s týmem TJ Semanína.
Přijďte naše fotbalisty podpořit na první zápasy jarního kola. Rozpisy
jednotlivých zápasů jsou uvedeny na konci článku.
Tenis
Se začátkem jara se také můţete těšit na novou tenisovou sezónu. Seţeňte
partnera, naplánujte strategii, trochu potrénujte a hurá do turnaje. Neváhejte a
přihlaste se. Počet hráčů je omezen na 16 dvojic.
Přihlášky přijímáme do 24. 4. 2017 a to buď:
- telefonicky nebo pomocí sms na čísle 605250395
- E-mailem: tjsokol@ceskehermanicel.cz
- na našem facebooku
- osobně u p. Roubínka
Zahájení, rozlosování a seznámení s pravidly turnaje bude 25. 4. 2017 v 19:00
hodin v místním pohostinství
Startovné je pro členy TJ sokol České Heřmanice 50 Kč za osobu, ostatní za
70Kč.
Vybíjená
Tradiční turnaj ve vybíjené by měl proběhnout koncem května v Sedlišti.
Podrobnosti včas zveřejníme.
Volejbal
V květnu naši volejbalisté plánují soustředění společně s hráči z Tisové.
Míčový sedmiboj
Na závěr jsme si nechali pozvánku na akci, na kterou je důvod se těšit.
Jedná se o míčový sedmiboj smíšených dvojic, který pro nás připravují naše
fotbalistky. Bude se jednat o dvoudenní turnaj míčových disciplín:
- volejbal
- nohejbal
- stolní tenis
- tenis
- hod na koš
- hod na bránu
- kop na bránu
Tahle určitě skvělá akce plná zdravého soutěţení a zábavy proběhne v pátek 23.
6. a v sobotu 24. 6. Bliţší informace se včas dozvíte.
Podle výčtu akcí se máme opravdu na co těšit. Přijďte se na námi
pořádané akce pobavit, zasportovat si nebo alespoň podpořit svoje známé,
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kamarády nebo své děti. Těšíme se na Vás a věříme, ţe budete odměněni
příjemným záţitkem.
Rozpis muţi

Rozpis děti

Váš TJ SOKOL

Hasičské zprávy
V sobotu 30. ledna se konala jiţ pátá hasičská
zabíjačka. Stejně jako loni byl zpestřením celého dne
masopustní průvod, který zde své putování po obci zakončil.
V neděli 5. března proběhl na místním sále dětský
maškarní karneval. K vidění byla opět tradiční promenáda
masek, vystoupení malých maţoretek, různé soutěţe a na závěr bohatá tombola.
Dětem celé odpoledne hrál Jaroslav Marcal.
V sobotu 20. května se koná
další ročník okrskové soutěţe
v poţárním sportu, tentokrát na
domácí půdě. Začátek bude ve
13.00 hod.
V pátek 2. června v 19.00
hod. vás zveme na oslavu svátku
sv. Floriána do naší hasičské
zbrojnice. K ochutnání budou
tradiční Hudečkovy bramboráky.
Pro školou povinné ročníky bude
odpoledne opět připraven Branný
den.
-př17

Štědrost
Zdálo by se, ţe štědrost je vyhaslým pojmem v době ovládané
ekonomikou a ekonomy. Převáţná většina zpráv kaţdodenně servírovaná
sdělovacími prostředky provokuje naši mysl k permanentnímu hodnocení
vlastní ekonomické úspěšnosti, srovnávání výše platu, důchodu, kapesného,
zisku apod. Celostátně probíráme prosperitu automobilového průmyslu, IT
technologií nebo dopravy, opačně pak úpadek OKD, nízké mzdy řidičů
autobusů nebo zemědělců. Někdy to vypadá, ţe nebýt skandálů „celebrit“ a
nečekaného debaklu fotbalového týmu, je společnost v zajetí touhy po trvalém
ekonomickém růstu s pošilháváním k sousedům, jestli na tom nejsou náhodou o
trochu lépe neţ my.
A najednou je společnost ze svých ustálených úvah vytrţena ţádostí o
pomoc ekonomicky slabým, neúspěšným, nemocným, starým …
Kaţdoročně probíhající Tříkrálová sbírka jediným dnem změní pohled na
vzájemně se odcizující společnost. Perfektní organizace, výběr obdarovaných,
průkazná forma a heroické nasazení dětí s jejich doprovodem zázračně otevírají
peněţenky pro ty, kteří ţijí vedle nás či s námi a netěší se takové ekonomické
úspěšnosti a ţivotní radosti jako většina společnosti.
A ţe se nejedná jen o
symbolické
dary
svědčí
kaţdoročně bohaté výnosy v celé
České republice i u nás.
Koledováním
bylo
celkem
vybráno 99.218.149 Kč. K tomu
ještě více jak milion korun
prostřednictvím
DMS
při
tříkrálovém koncertu. Celé České
Heřmanice
přispěly
částkou
19.735 Kč, z toho v samotné obci s Borovou 14.423 Kč, v Chotěšinách 3.550
Kč a v Netřebech 1.762 Kč. Pro úplnost ještě číslo za východočeský region, kde
se vybralo více jak 15 milionů korun.
Z celkového výtěţku pomáhá 65% přímo v našem regionu, 15% přiděluje
na vybrané projekty Charita, 10% je vyuţito pro zahraniční pomoc, 5% na
celostátní projekty a 5% pokrývá reţii sbírky.
Dřívější nedůvěra některých občanů k tříkrálové sbírce byla v posledních
letech nahrazena radostným očekáváním koledníků, pro které kromě daru do
zapečetěné pokladničky se vţdy našlo něco sladkého do baťůţku.
Obdarovanými při tříkrálové sbírce jsou totiţ všichni – potřební,
koledníci a pravděpodobně nejvíce dárci. Neboť štědrost kultivuje dárce a tím
celou společnost. A České Heřmanice jsou štědré.
-jc18

ČAS 55+
Pohodový večer si uţili
všichni, kdo přišli ve čtvrtek
16. února navečer do naší
hospody. POHODA, komorní
pěvecký soubor z Brandýsa
nad Orlicí pod vedením
neobyčejně
vitálního
a
šikovného sbormistra, rodáka
z Chotěšin, pana Škraňky,
předvedla velmi zdařilý a
náročný
koncert
mnoha
hudebních ţánrů od klasické, lidové, gospelové včetně country muziky. Potěšil
velmi, klobouk dolů před jejich výkonem, nadšením i provedením. Při skleničce
vína, kávy, čaje to byl skvělý záţitek. Pokud se
nám podaří v budoucnu, rádi bychom je
oslovili a pozvali znovu.
V blízké budoucnosti zveme na další akci
ve čtvrtek 23. března v 18 hodin s besedou
nad Čapím hnízdem v Českých Heřmanicích.
To je termín po sv. Řehoři, tak doufáme i v
účast pánů- majitelů hnízda.
Dubnový „časácký“ večer plánujeme na
čtvrtek 20. dubna po Velikonocích se
zajímavým cestovatelským vyprávěním o
putování po Dálném východu.
Je důleţité a dobré občas se setkávat se
sousedy, starými přáteli a vzpomínat i vymýšlet nové, povzbuzovat se navzájem
a být si stále nablízku. Tento rok bychom se rádi setkávali kaţdý měsíc.
Dovolenou
si
všichni
vezmeme v čas úrody a
prázdnin.
ČAS 55+ přeje všem
svým sousedům a zdejším
obyvatelům radostné přivítání
jara, krásné proţití svátků
velikonočních
–
svátků
znovuzrození a po zimě vítáme
i nové Benjamíny naší věkové
sorty.
-mc19

Masopust 2017
Letošní masopust jsme vyhlíţeli, vzhledem k
opravdové zimě, chladu, sněhu, větru, teplotám pod
nulou a chřipkové epidemii, s napětím a očekáváním.
Někteří dokonce předpovídali počet účastníku do
pěti! Bylo tedy velmi milé, ţe přišly masky různých
řemesel - malí kominíčci, řezník, kuchaři,
vlakvedoucí, písař, děvčata nejstaršího řemesla… Ti
všichni pod vedením malého Napoleona na velkém
koni.
Průvod masek prošel částí městyse směrem k
nové
ulici
pod
vedením
rychtáře
Slávka Heřmánka a za doprovodu dechové hudby
Choceňačka – té patří velké díky za to, ţe muzikanti
vše odehráli v tak mrazivém počasí.
Myslím, ţe jsme si všichni - masky i
doprovázející v průvodu - uţili dobrot občerstvení,
zahřáli se dobrým pitím a tanečkem a nečekané
překvapení jistě zaţil i řidič autobusu, kdyţ musel zastavit "lehkých děvám".
Masopustní veselí jsme ukončili pohřbením basy a dobrým jídlem, které
připravili hasiči SDH České Heřmanice.
Chtěla bych poděkovat všem, kteří přišli, pomohli, hostili, tancovali,
veselili se a bylo nám tak díky tomu dobře. Také to, ţe průvod šel novou ulicí,
bylo jistě přínosné pro vzájemné seznámení se. Na pokračování tradice v
příštím roce se těší za kulturní komisi M. Novotná.

P. S. Cikánka byla upozorněna, ţe osud se věští z levé ruky! Cikánka je
začátečnice, tak se omlouvá, ale věří, ţe věštba všeho dobrého platí i z pravé
ruky!!! 
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Komunitní škola České Heřmanice
PŘIPRAVUJEME PRO VÁS:
VELIKONOČNÍ VÝSTAVU
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
KURZ ANGLIČTINY PRO ZAČÁTETNÍKY
KURZ HÁČKOVÁNÍ
- Zájemci o kurzy pište na e-mail: ks@ceskehermanice.cz
KURZ KERAMIKY
- Probíhá kaţdé pondělí od 17:30h. do 19:30h. v místnosti keramiky v KD
- Lektorkou kurzu je Hana Plíhalová
- Cena 60kč za 2h.
Zájemci o kurzy pište na e-mail: ks@ceskehermanice.cz nebo tel. 737 282 144

Mamaklub
Komunitní škola zaloţila klub maminek s dětmi, které se scházejí kaţdé úterý
od 9 – do 11h. v salonku v místní hospodě.
MAMAKLUB PŘIPRAVUJE:
- POHYBOVÉ DOPOLEDNE PRO DĚTI SPOLUÚČASTÍ MAMINEK
- HUDEBNÍ HRY PRO NEJMENŠÍ
- VÝTVARNÉ TVOŘENÍ PRO DĚTI
- VZHŮRU DO POHÁDKY (společné čtení pohádek)
- FIT MAMA (cvičení v terénu pro maminky s dětmi)
KOMUNITNÍ ŠKOLA ČESKÉ HEŘMANICE VÁS CHCE POZVAT NA
PŘEDNÁŠKU
„O MOUKÁCH A LUŠTĚNINÁCH“
(ukázka a ochutnávka pečení)
PŘEDNÁŠÍ: MICHALCOVÁ ŠÁRKA
PŘEDNÁŠKA SE KONÁ 10. 4. 2017 OD 17.30 hod. V SALONKU
V MÍTNÍ HOSPODĚ
VSTUPNÉ: 60 Kč
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Váţení a milí čtenáři zpravodaje Vaši obce,
v našem Domově pro seniory jsme v lednu tohoto roku otevřeli pro občany Vysokého Mýta a
občany Pardubického kraje novou sociální sluţbu, která se jmenuje Odlehčovací sluţba. Posláním
této sluţby je poskytnout pomoc osobám nad 55 let věku, kteří potřebují krátkodobě zajistit péči o
svou osobu, např. protoţe si potřebuje pečující rodina vyřídit své osobní záleţitosti nebo si
odpočinout od péče. Do Odlehčovací sluţby je moţné podat ţádost, která je dostupná na
internetových stránkách zařízení www.dsvysokemyto.cz nebo Vám ji při osobním setkání předá
sociální pracovník. Touto sociální sluţbou zařízení podporuje všechny občany, aby se mohli vrátit
do svého původního bydliště a mohli zůstat co nejdéle doma.
Další sluţba, kterou zařízení poskytuje, se specializuje na nepřetrţitou péči o lidi, kteří onemocněli
stařeckou demencí nebo Alzheimerovou chorobou. Sluţba se poskytuje v bezpečném prostředí,
které respektuje charakter domácího bydlení. Pečovat o člověka s demencí klade nároky na
komunikaci, citlivý a empatický přístup a s těmito metodami práce jsou naši pracovníci průběţně
školeni.
Nabízíme občanům moţnost nechat si zdarma prověřit speciálními testy své poznávací schopnosti a
paměť. Těmito testy Vás provede sociální pracovník, výhodou testování je včasný záchyt vznikající
demence a doporučení obrátit se na lékaře specialisty.
Marek Mana, vedoucí sociálního úseku Domova pro seniory Ledax o.p.s. Vysoké Mýto, tel:
725 466 547
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