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Informace z úřadu městyse


POPRVÉ DO SÝPKY – srdečně vás zveme dne 24. 6. od
14:00 hodin do naší sýpky. Na programu je několik
zajímavých bodů (jak jsme ji pořídili, co víme o historii a provozu sýpky,
šmejdění po sýpce a představení rozpracované studie budoucího vyuţití).
Především jde o to, abyste zhlédli současný stav sýpky před opravou. Akci
„Sýpka – sanace ohniska dřevokazné houby, stabilizace a konzervace
dřevěných konstrukcí, výsprava střešní krytiny, zamezení zatékání“
v celkové realizační ceně 167.241,- Kč podpoří Pardubický kraj 100.000,Kč a Ministerstvo kultury 50.000,- Kč.

 VRATA SÝPKY DOKOŘÁN – ještě jednou si vás dovolujeme pozvat do
sýpky dne 22. 7. od 10:00 hodin na „druhý díl“ - po opravě. Na místě zjistíte,
jak by mohla vypadat dispozice budoucího muzea v sýpce. Připraveno je pro
Vás „blafání“ motorové lokomobily (stabiláku), komentované prohlídky,
kreslící koutek pro děti, promítání studie vizualizace ohledně umístění
expozic. V rámci komunitního workshopu se můţete aktivně podílet na
připravovaném projektu pro stavební povolení, který bude řešit vyuţití
sýpky (muzeum, galerie, informační centrum se sezonním provozem či další
vaše návrhy).


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.
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Telegrafické zprávičky z jednání zastupitelstva















Dne 05. 12. 2016 :
ZO schválilo:
 Obecně závaznou vyhlášku městyse České Heřmanice
č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému
shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování
komunálních odpadů
Obecně závaznou vyhlášku městyse České Heřmanice č. 2/2016 o stanovení
systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování
komunálních odpadů v předloţené podobě
úhradu JUDr. Ivě Drahošové, Vysoké Mýto ve výši 1.573,- Kč s DPH za
právní sluţby poskytované ve věci Smlouvy o budoucí kupní smlouvě a
Kupní smlouvy pozemek č. 516/2 v k.ú. České Heřmanice a za vyhotovení
Směnné smlouvy na pozemky č. 908/2, 934/2 a 1258/7 v k.ú. České
Heřmanice ve výši 2.178,- Kč s DPH
nákup pozemku KN č. 516/2 v k.ú České Heřmanice od vlastníka
J. Hudečka, Vidlatá Seč v částce 2.580,- Kč (30,- Kč za 86 m2)
členský příspěvek městyse do rozpočtu Mikroregionu Vysokomýtsko pro rok
2017 ve výši 15,- Kč za občana
pořízení a instalaci 2 ks kamen včetně revize do hasičské zbrojnice v
Chotěšinách za 29.773,- Kč s DPH (Sefir s.r.o., Ústí nad Orlicí)
výrobu a instalaci kuchyně s dřezem a baterií, multifunkční skříně a zástěny
do zasedací místnosti hasičské zbrojnice v Chotěšinách za 67.508,- Kč
(P. Jeřábek, České Heřmanice)
pořízení 2 ks oválných smaltovaných cedulí 52x67 cm (městys a úřad
městyse) v částce 21.099,- Kč s DPH (Ornamento, s.r.o., Strakonice). Bylo
osloveno 5 společností a podány 3 nabídky
dodatek č. 3 k Pojistné smlouvě o pojištění majetku a odpovědnosti za škodu
- Region č. 1532305594 mezi městysem a společností Generali Pojišťovna
a.s., Praha v roční výši 36.593,- Kč (navýšení o 2.720,- Kč za dopojištění
budov čp. 1 v Českých Heřmanicích a čp. 7 v místní části Borová)
zřízení Sociálního fondu (SF) z rozpočtu městyse v objemu 3% z hrubých
mezd pro zaměstnance a uvolněné členy zastupitelstva městyse (příspěvek
na stravování – 15,- Kč/40,- Kč na oběd, dovolenou – aţ 2.000,- Kč ročně,
dary při odchodu do důchodu aţ 2.000,- Kč, rehabilitační a lázeňskou péči –
aţ 600,- Kč ročně, nákup vitamínových preparátů a potravinových doplňků
a zdravotní obuvi – aţ 1.000,- Kč ročně). Nárok na příspěvek ze SF je
v případě doby trvání pracovně právního vztahu minimálně 12 měsíců (bez
přerušení) a není na něj právní nárok
nabídku Ing. arch. Petra Kuldy – TIPOS, Ústí nad Orlicí na pořízení Změny
č. 3 Územního plánu České Heřmanice ve výši 27.910,- Kč
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 změnu měsíčního tarifu v telefonních sluţbách městyse pro zaměstnance
J. Špíchala za 399,- Kč za mobilní telefonování (O2 Family, s.r.o., Praha)
 úhradu ve výši 10.000,- Kč za vystoupení Dechového orchestru Sempre při
ZUŠ Zábřeh na letošním Adventním koncertu
 úhradu správního poplatku ve výši 25.000,- Kč příslušnému stavebnímu
úřadu za společné územní a stavební řízení na akci „Nástavba ZŠ České
Heřmanice“
 úhradu za občerstvení ve výši 800,- Kč na akci Česko zpívá koledy
 další vícepráce v rámci akce „Oprava hasičské zbrojnice Chotěšiny“ za
palubkový podhled ve výši 3.546,- Kč s DPH a za odvod DPH za frézování a
vyvloţkování komínu v částce 6.195,- Kč s DPH a dodatek č. 2 ke smlouvě
o dílo se společností STAPO spol. s r.o., Ústí nad Orlicí v celkové ceně díla
461.892,- Kč s DPH.
ZM jednalo:
 o ţádosti ředitelek MŠ a ZŠ o schválení finanční odměny za druhé pololetí,
které zdůvodňovaly přiznání odměny. Starosta také informoval ZM, ţe
v rozpočtu obou organizací je dostatečná výše mzdových prostředků a
přiznání odměny je v kompetenci starosty. ZM souhlasilo s přiznáním odměn
ředitelkám MŠ a ZŠ
 o ţádosti o opravu místní komunikace (pozemky č. 82/3 a 1197 v k.ú. České
Heřmanice), umístění dopravního zrcadla (bezpečný výjezd z místní
komunikace na výše uvedených pozemcích na silnici II/317) a instalaci
světelného bodu veřejného osvětlení (uvedená místní komunikace), kterou
podali vlastníci nemovitostí č. 30, 31, 32, 33, 123 a okolních pozemků.
Dopravní zrcadlo a veřejné osvětlení bude zahrnuto do rozpočtu městyse na
rok 2017 a oprava povrchu komunikace bude řešena aţ po rozšíření
veřejného osvětlení či umístění dalších inţenýrských sítí do této
komunikace.
 o demolici čp. 21 v Českých Heřmanicích, na kterou je moţné podat ţádost
o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj (hodnota demolice musí být vyšší
neţ 300 tis. Kč). Nabídka společnosti meetplace financial s.r.o., Praha na
zpracování ţádosti o dotaci, administraci ţádosti, zajištění dokumentů
k vydání právního aktu a závěrečné vyhodnocení projektu činila 110 tis. Kč
bez DPH, coţ je zhruba 1/3 odhadovaných nákladů na demolici. Starosta
poptá stavební společnosti ohledně předběţné ceny za demolici
 o ţádosti J. Křivky (vlastník mlýna na Horkách) ohledně opravy části místní
komunikace na pozemku č. 1246/2 v k.ú. České Heřmanice. Bude vyčleněno
z rozpočtu městyse na rok 2017 20 tis. Kč a oprava bude koordinována
s Rybářstvím Litomyšl a ZOD Zálší.
Diskuse:
Starosta upozornil ZM, ţe do 31.12. t.r. mají místní a příspěvkové organizace
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podat ţádosti o příspěvek z rozpočtu obce na rok 2017; J. Balcarová navrhuje
propojení webových stránek městyse se stránkami místních organizací (TJ
Sokol, SDH, farnost atd.). Starosta bude kontaktovat L. Hlávku a z rozpočtu
městyse na rok 2017 bude na to vyčleněno 20 tis. Kč; starosta navrhl ZM, aby
před ohňostrojem byly promítány fotky z akcí za celý rok. ZM souhlasí;
J. Pánek upozornil ZM na potřebu opravy místní komunikace Netřeby –
Sloupnice; T. Jeřábek se dotazoval, jestli přišla nabídka na opravu vrat v
hasičské zbrojnici v Českých Heřmanicích (starosta zajistí) a aby byly opraveny
okna na altánu v Centru volnočasových aktivit.

Dne 19. 12. 2016 :
ZM schválilo:
 Rozpočtové opatření č. 8/2016 (dojde k přesunu rozpočtových prostředků,
aniţ se změní celkový objem rozpočtu)
 Smlouvu o budoucí kupní smlouvě a Kupní smlouvu na pozemek č. 516/2
v k.ú České Heřmanice mezi městysem a J. Hudečkem, Vidlatá Seč v částce
2.580,- Kč
 Směnnou smlouvu na pozemky č. 908/2, 934/2 a 258/7 v k.ú. České
Heřmanice mezi městysem a MUDr. M. Slámou, Filipov 57
 vyhotovení geometrického plánu pro oddělení částí pozemků č. 562/2 a 565
v k.ú. České Heřmanice v částce 5.400,- Kč (GEODÉZIE CINDR s.r.o.,
Česká Třebová)
 rozpočtové provizorium na rok 2017 a to do doby schválení rozpočtu
městyse na rok 2017
 úhradu ve výši 27.500,- Kč bez DPH za vyčíslené vícenáklady (situace
okruţní křiţovatky, četná jednání se SÚS Pardubického kraje ohledně
odkanalizování chodníků) nad rámec Smlouvy o dílo na zhotovení projektu
„Bezpečné a bezbariérové chodníky České Heřmanice“ (Projekce CZ s.r.o.,
Chrudim)
 opravu sekčních vrat v hasičské zbrojnici v Českých Heřmanicích za
23.837,- Kč (Jaroslav Hamerník, Dlouhá Třebová)
 aby ZŠ České Heřmanice nabyla majetek (notebook) v hodnotě do 10.000,Kč
 Smlouvu o zápůjčce na částku 35.000,- Kč na podporu výstavby RD na
pozemku KN č. 1/1 v k.ú. České Heřmanice s manţeli Loukotovými
 pořízení změny č. 3 Územního plánu České Heřmanice
 dar V. Kárskému, Vysoké Mýto na rok 2017 ve výši 5.000,- Kč
 uzavření Dohody o provedení práce s Ladou Dočkalovou (provozní) na
úklidové práce v pohostinství
 pořízení záclon a záclonových tyčí do zasedací místnosti v hasičské zbrojnici
v Chotěšinách za 5.500,- Kč
 pořízení 50 ks lahví (placatek 0,2 l) za 899,- Kč na městysovici
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 podání ţádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na akci „Naučná
stezka BOROVÁ - hravé putování Labičským údolím za poznáním, 1.
etapa“ do 30.12.2016.
ZM jednalo:
 s Ing. L. Hlávkou o stavu webových stránek městyse. Byla představena
nabídka na tvorbu webových stránek pro místní organizace a další zájmové
činnosti městyse - TJ Sokol (cca 5.000,- Kč), Kulturní dům s pohostinstvím
(cca 5.000,- Kč), Farnost (cca 3.000,- Kč), Komunitní škola (cca 2.000,Kč), SDH České Heřmanice (cca 1.000,- Kč), SDH Netřeby (cca 500,- Kč),
ČAS 55+ (cca 500,- Kč) a knihovna (cca 500,- Kč). V rozpočtu městyse na
rok 2017 bylo rezervováno 20 tis. Kč
Diskuse:
Starosta upozornil ZM, ţe do 31.12. t.r. je potřeba vstoupit do jednání
s Ochranným svazem autorským ohledně nových tarifů a dojednat si vyčkání na
schválení nového autorského zákona. Dále představil sazebníky z roku 2016 a
2017 ohledně zdraţení cca 30% na TV přístroj do pohostinství; Starosta poptal
demolici čp. 21 v Českých Heřmanicích a nabídková cena je do 300 tis. Kč
tudíţ nemá cenu podávat ţádost o dotaci na MMR a akceptovat nabídku na
ţádost od společnosti meetplace financial s.r.o., Praha. Starosta navrhuje poptat
Stavební sdruţení Boštík s.r.o., Poříčí u Litomyšle ohledně zpracování projektu
demolice. ZM souhlasí; J. Balcarová upozornila, ţe v tělocvičně po škodné
události chybí kliky a nově je poškozena ribstole; MVDr. J Cacek podal
informaci ZM, ţe jednal s p. Kocourkem ohledně opravy věţních hodin a
starosta tlumočil ZM informaci od účetní MŠ a ZŠ, ţe ji ředitelky MŠ a ZŠ
ţádají, aby ZM nesdělovala výši zůstatku mzdových prostředků určených
k rozdělení odměn. Starosta byl pověřen ZM tuto kompetenci ředitelek prověřit
na odboru školství KÚ Pardubického kraje; starosta informoval ZM o moţnosti
podání ţádosti o dotaci na opravu sýpky v Českých Heřmanicích z prostředků
Pardubického kraje a Ministerstva kultury (2/2017). ZM pověřuje starostu
zajistit do dalšího jednání ZM cenové nabídky na opravu sýpky na opravu
sýpky od společnosti S.P.UNI, Řetová na chemické ošetření dřevěných
konstrukcí a O. Páleníka, Borová na opravu dřevěných konstrukcí a střechy.
Dne 30. 1. 2017 :
ZM schválilo:
 Plán preventivně výchovné činnosti obce na rok 2017 v oblasti poţární
ochrany
 úhradu za právní sluţby poskytované ve věci Smlouvy o budoucí nájemní
smlouvě a Nájemní smlouvy na pozemky č. 562/3 a 565/2 v k.ú. České
Heřmanice ve výši 2.178,- Kč s DPH (JUDr. Iva Drahošová, Vysoké Mýto)
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 Smlouvu o budoucí nájemní smlouvě na pronájem pozemků č. 562/3 a 565/2
v k.ú. České Heřmanice s T. Dlouhým, Borová a L. Zemanovou, Makov (za
1,- Kč/m2 za rok a nájem bude trvat 5 let)
 další příspěvek ve výši 4.000,- Kč na provoz Zařízení sociální péče Choceň
Domov pro seniory, Dr. Fikejze 1115, Choceň v roce 2017
 inventarizační zprávu za rok 2016
 předplatné Orlického deníku za 4.204,- Kč s DPH na 1 rok (VLTAVA LABE
a.s., Ústí nad Orlicí)
 pořízení chladničky Electrolux ERF 2404 FOW za 6.990,- Kč s DPH + PHE
194,- Kč (s mrazící přihrádkou) a sporák Electrolux EKC 51350 OW za
7.690,- Kč s DPH + PHE 69,- Kč do zasedací místnosti hasičské zbrojnice
v Chotěšinách (ELEKTRO FRANC s.r.o., Ústí nad Orlicí)
 Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na zhotovení projektu „Bezpečné a
bezbariérové chodníky České Heřmanice“ ve výši 246.840,- Kč (Projekce
CZ s.r.o., Chrudim)
 navýšení měsíčních odměn poskytovaných členům zastupitelstev obcí –
nově 2.500,- Kč a zastupitelé 900,- Kč před zdaněním.
 změny měsíčních tarifů v telefonních sluţbách městyse za internetové volání
na pevné lince na ÚM ve výši 249,- Kč a v pohostinství ve výši 29,- Kč od
společnosti FAYN Telecommunications s.r.o., Popelova 150/71, Brno
 vyčíslení nákladů ve výši 2.500,- Kč na dostavbu plotu manţeli Šimkovými,
České Heřmanice 134 dle uzavřené směnné smlouvy
 uzavření Dohod o vytvoření pracovních příleţitostí v rámci veřejně
prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. UOA-V-2/2017 a UOA-V3/2017
 příspěvek Farní charitě Litomyšl, Litomyšl na provoz sociální sluţby
Odlehčovací sluţba – Respitní péče Jindra v roce 2017 ve výši 5.000,- Kč
 příspěvek Oblastní charitě Nové Hrady u Skutče na částečnou úhradu
provozních nákladů poskytovaných sociálních sluţeb pro naše občany v roce
2017 v částce 5.000,- Kč
 aby starosta uzavřel s kolektivními správci autorských poplatků (Ochranný
svaz autorský a Intergram, Praha) smlouvu ohledně TV přístroje
v pohostinství
 nová Pravidla při zadávání zakázek malého rozsahu takto: při zadávání
zakázek malého rozsahu: při zakázce do 90 tis. Kč bez DPH můţe být
osloven pouze jeden zhotovitel a při zakázce nad 90 tis. Kč bez DPH a více
budou osloveni minimálně tři zhotovitelé
 podání ţádosti o dotaci na akci „Sýpka – sanace ohniska dřevokazné houby,
stabilizace a konzervace dřevěných konstrukcí, výsprava střešní
krytiny, zamezení zatékání“ (Pardubický kraj)
 nabídku na provedení sanace a impregnace dřevěných konstrukcí na akci
„Sýpka – sanace ohniska dřevokazné houby, stabilizace a konzervace
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dřevěných konstrukcí, výsprava střešní krytiny, zamezení zatékání“ ve výši
99.292,60 Kč (S.P.UNI, s.r.o., Řetová)
 nabídku na opravu střešního pláště, schodů a doplnění tesařských vázaných
konstrukcí i zajištění pochůznosti podlah v rámci na akci „Sýpka – sanace
ohniska dřevokazné houby, stabilizace a konzervace dřevěných konstrukcí,
výsprava střešní krytiny, zamezení zatékání“ ve výši 67.944,- Kč
(O. Páleník, Borová).
ZM jednalo:
 o ţádosti I. Dočkalové, Netřeby o pronájmu pozemku městyse č. 868 (313
m2) v k.ú. České Heřmanice. ZM pověřilo starostu vyvěsit Záměr městyse o
pronájmu
 jednalo o ţádosti manţelů Machkových, České Heřmanice o odkoupení části
pozemku KN č. 82/3 v k.ú. České Heřmanice. ZM se shodlo pouze na směně
za část pozemků st. č. 52 a č. 81 v k.ú. České Heřmanice (od stávajícího
plotu ke komunikaci). ZM pověřilo starostu jednat o této skutečnosti
s manţeli Machkovými a případně zveřejnit Záměr městyse o této směně
 o nabídce (Sefir s.r.o., Ústí nad Orlicí) na rekonstrukci WC v kulturním
domě. Nejprve bude akce připravena projekčně dle platných norem
 zpracování projektové dokumentace na demolici čp. 21 v Českých
Heřmanicích ve výši 14.520,- Kč (Stavební sdruţení Boštík s.r.o., Poříčí u
Litomyšle)
 o prvním návrhu rozpočtu městyse pro rok 2017 (poţadavky příspěvkových
a místních organizací, neuskutečněných akcí z rozpočtu obce roku 2016,
akce z místního POV a Strategického plánu, poţadavky obyvatel a návrhy
ZM). Po diskusi byl připraven návrh rozpočtu k projednání finančním
výborem - Příjmy (7.475.000,- Kč) a výdaje (10.130.000,- Kč včetně rezervy
1.390.000,- Kč) s tím, ţe bude zapojen přebytek hospodaření městyse z
minulých let (3.315.000,- Kč), aby byla pokryta ztráta letošního rozpočtu
(2.655.000,- Kč) a poslední splátka úvěru na kanalizaci (660.000,- Kč)
 o ţádosti Spolku Lungta, Praha o projednání připojení se k mezinárodní
kampani „Vlajka pro Tibet“. ZM se shodlo se ke kampani nepřipojit.
ZM vzalo na vědomí:
 dílčí přezkoumání hospodaření městyse za rok 2016 ze dne 20.12.2016 s
výsledkem – nebyly zjištěny chyby a nedostatky
 zápis z 1. jednání (14.12.2016) sboru zástupců (Komplexní pozemková
úprava k.ú. České Heřmanice), kde byl starosta zvolen předsedou sboru. Na
jednání se řešil plán společných zařízení
 informaci o tříkrálové sbírce – České Heřmanice a Borová 14.423,- Kč,
Chotěšiny 3.550,- Kč, Netřeby 1.762,- Kč = 19.735,- Kč (o 294,- Kč méně
neţ loni) a informaci o dobrovolném příspěvku na ohňostroj 9.090,- Kč
(o 2.827,- Kč více neţ loni).
9

Diskuse:
ZM jednalo o ţádosti na bezplatné vyvěšení (na sloupy veřejného osvětlení)
cedulí s plakátem formátu A1 s pozvánkou na stavební výstavu "STAVÍME,
BYDLÍME" konající se 5. - 6. dubna v Ústí nad Orlicí (ZM souhlasilo); starosta
informoval ZM o podané předloţené ţádosti o dotaci (z IROP) na akci
„Modernizace ZŠ České Heřmanice“; starosta podal ZM informaci o zaměření
současného stavu sýpky; starosta představil podanou ţádost o dotaci z MMR na
akci „Naučná stezka BOROVÁ - hravé putování Labičským údolím za
poznáním, 1. etapa“; Byly představeny nabídky na výrobu tuţek a reklamních
placek (ZM nevyuţije); ZM jednalo o nabídce divadelního představení Don
Quijote de la Ancha (ZM nevyuţije); ZM obdrţelo pozvánku od obce
Miklušovce na ples (18.2.2017) – za ZM se nikdo nezúčastní; I. Plašilová –
poděkovala J. Šplíchalovi za včasný úklid sněhu a předala poţadavek ZŠ na
bezpečné ukotvení truhlíků na parapetech v budově školy; MVDr. J. Cacek se
dotazoval, zda je moţné zapůjčit systém čerpání vody ze studně (Netřeby čp.
26) do Slatiny na výstavu (ZM souhlasilo).
-peDne 27. 02. 2017 :
ZM schválilo:
 schodkový Rozpočet městyse pro rok 2017 v paragrafovém znění. Příjmy
činí 7.475.000,- Kč a výdaje jsou 10.130.000,-, s tím, ţe bude zapojen
přebytek hospodaření z minulých let ve výši 2.655.000,- Kč. ZM stanovuje,
ţe ve výdajové stránce rozpočtu nesmí být překročen stanovený objem
provozních a investičních výdajů dle jednotlivých paragrafů schváleného
rozpočtu obce na rok 2017. V rámci paragrafů se změna v jednotlivých
poloţkách výdajů kromě mzdových povoluje. Městys v rámci schváleného
rozpočtu na rok 2017 poskytne příspěvky těmto organizacím: příspěvková
organizace MŠ České Heřmanice – 204.000,- Kč, ZŠ České Heřmanice –
234.000,- Kč, TJ Sokol České Heřmanice – 30.000,- Kč, Farnost sv. Jakuba
České Heřmanice – 26.500,- Kč, SDH České Heřmanice – 20.000,- Kč,
Komunitní škola České Heřmanice – 15.000,- Kč, SDH Netřeby – 15.000,Kč, Zařízení sociální péče Choceň Domov pro seniory – 10.000, Kč, Farní
charita Litomyšl – 5.000, Kč a Oblastní charita Nové Hrady u Skutče –
5.000,- Kč.
 pronájem pozemku městyse č. 868 v k.ú. České Heřmanice paní Ivetě
Dočkalové, Netřeby. Roční nájemné činí 10,- Kč za 100 m2 (na 5 let)
 cenovou nabídku na zpracování geometrického plánu (Geodeti Ústí nad
Orlicí, Martin Vaňous, Ústí nad Orlicí) ve výši 5.000,- Kč na oddělení části
pozemku st. č. 52 a části pozemku č. 81 v k.ú. České Heřmanice
 uzavření Smlouvy o poskytování veřejně dostupných sluţeb elektronických
komunikací na tarif MAXI č. 20170083 s FAYN Telecommunications s.r.o.,
Brno ve výši měsíčního poplatku 249,- Kč s DPH pro úřad městyse
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 Licenční smlouvu o veřejném provozování hudebních děl s OSA – ochranný
svaz autorský, Praha ve výši 3.757,80 Kč bez DPH a Hromadnou smlouvou
za veřejnou produkci s Intergram, Praha ve výši 3.472,44 Kč bez DPH
týkající se TV přístroje v pohostinství
 finanční dar Poradně pro spotřebitele, Albrechtice nad Orlicí ve výši 500,Kč
 finanční příspěvek ve výši 20,- Kč na obyvatele pro Městskou knihovnu
v Ústí nad Orlicí na spolufinancování kniţního fondu Městské knihovny
s moţností vyuţití knih v naší knihovně
 předloţený střednědobý rozpočtový výhled městyse České Heřmanice na
roky 2017 – 2019
 finanční nabídku na úpravu elektrické instalace a montáţ osvětlení sběrného
místa Netřeby ve výši 5.068,- Kč bez DPH, na výrobu rozvaděče a montáţ
el. topení v místnosti pro keramiku ve výši 7.397,- Kč bez DPH a na montáţ
zásuvkových obvodů, úpravu rozvaděče a montáţ svítidel v pohostinství ve
výši 11.518,- Kč bez DPH (T. Posel, Sloupnice)
 Smlouvu o poskytnutí sluţeb na bezplatnou obsluhu sběrných nádob o
objemu 240 l pro sběr pouţitého jedlého oleje a tuku výhradně rostlinného
původu z domácností (L. Černohlávek, Církvice)
 Smlouvu o poskytnutí práv k uţívání software – legalizace a vidimace
č. SML-00158/17 ve výši 2.250,- Kč bez DPH s ročním udrţovacím
poplatkem ve výši 410,- Kč bez DPH (ALIS, spol. s r.o., Česká Lípa)
 Obecně závaznou vyhlášku městyse České Heřmanice č. 1/2017 o nočním
klidu v předloţené podobě
 podání Ţádosti o zařazení do programu „Podpora obnovy kulturních
památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2017“ na
Ministerstvo kultury ČR, Praha na akci „Sýpka – sanace ohniska dřevokazné
houby, stabilizace a konzervace dřevěných konstrukcí, výsprava střešní
krytiny, zamezení zatékání“
 výsadbu sadu za hostincem čp. 7 (Borová) v maximální výši 30.000,- Kč
s DPH a ořez dřevin (výsadba z roku 2012) za 11.000,- Kč bez DPH
(DENIVKOVÁ ZAHRADA s.r.o., Mravín)
 cenovou nabídkou na pořízení 2 ks solárních svítidel na místní komunikaci
č. 82/3 v k.ú. České Heřmanice ve výši 48.604,- Kč s DPH (JD ROZHLASY
s.r.o., Vigantice)
 cenovou nabídku na opravu části podlahy v kuchyni MŠ ve výši 17.384,- Kč
s DPH (STAPO spol. s r.o., Ústí nad Orlicí)
 natočení video spotu z dětského karnevalu za 1.600,- Kč + doprava, který
bude vloţen do stávajícího filmu o městysu (Vydavatelství P+R, Fakta Press,
Svitavy)
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 cenovou nabídku na pořízení telefonu Panasonic KX TG8061FXB a
zálohování dat Synology DS115j DiskStation pro úřad městyse v hodnotě
9.146,- Kč s DPH (L. Dočkal, DoNet, Litomyšl)
 výši hodinové mzdy ve výši 66,- Kč po zdanění při pomocných pracích
v pohostinství a výši hodinové mzdy pro obsluhu pracující s finanční
hotovostí za 80,- Kč za hod. po zdanění
 rámcovou kupní smlouvu (dodávka piva do pohostinství) se společností
Rodinný Pivovar BERNARD a.s., Humpolec
 nákup automatické pračky ve výši 4.790,- Kč, nákup bezpečnostní kamery
za 2.980,- Kč, nákup pouţitého mrazáku za 1.500,- Kč a pouţité lednice za
500,- Kč (do pohostinství)
 Dohodu o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí
příspěvku spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního
fondu mezi městysem a Úřadem práce ČR na jedno pracovní místo
(L. Eliášová, Borová) do pohostinství
 podání ţádosti na dotaci z MZe číslo 1296663-17-00069 Návrat ke kořenům
– oprava stodoly s vozovou kolnou v Borové čp. 7 - I. etapa (střecha a
dřevěné konstrukce). Hodnota I. etapy činí 784.200,- Kč (ţádost o dotaci
548.940,- Kč)
 podání „Ţádosti obce o poskytnutí programové účelové dotace z rozpočtu
Pardubického kraje na poţární techniku a věcné prostředky poţární ochrany
jednotky sboru dobrovolných hasičů obce“ pro JSDHO Netřeby na nákup
elektrocentrály, kalového čerpadla, hliníkového ţebříku a na opravu AVIE
v celkové výši 64.000,- Kč - moţný příspěvek PK ve výši 44.800,- Kč
 Dodatek č. 8 ke Smlouvě o pronájmu č. 3/2017 mezi městysem a společností
Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o.
ZM jednalo:
 o ţádosti O. Pánka, České Heřmanice o umístění dopravního zrcadla
(bezpečný výjezd na silnici od č.p. 3 a č.p. 56). Starosta dohodne s ţadatelem
umístění zrcadla (městys pouze přispěje 30% z celkové částky)
 o pozemkových úpravách v k.ú. České Heřmanice a starosta seznámil ZM s
dalšími informacemi z 2. jednání sboru zástupců z 18. 1. 2017
 o cenové nabídce MAS Nad Orlicí o.p.s., Kostelecké Horky ve výši 73 tis.
Kč na odkoupení strojů na zpracování ovoce (sušárny ovoce, lisu, drtiče
ovoce a pastéru). Starosta bude jednat o koupi v maximální výši 65.000,- Kč
 o ţádosti pana O. Kopisty, Uhřetice o zapůjčení štěpkovače. Štěpkovač
městys nezapůjčuje. V případě, ţe p. Kopista přenechá štěpku městysu, tak
bude naštěpkováno zaměstnanci městysu
 jednalo o moţném uspořádání Staročeského jarmarku v termínu 29.7.2017.
ZM pověřuje M. Stančukovou, M. Cackovou a M. Novotnou přípravou a
organizací tohoto jarmarku.
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Diskuse:
info o Střednědobém strategickém plánu městyse – aktualizace stávajícího
strategického plánu přes projekt „Komunitní rozvoj v regionu Vysokomýtsko“.
První jednání se uskuteční dne 22.3.; info o návrzích na umístění pozemků a
komunikace v lokalitě „Farská zahrada“. ZM se přiklonilo k variantě V1 a
pověřuje starostu jednat s vlastníky.; info o odpadovém hospodářství za rok
2016; info o probíhajícím projektu „Malovaná mapa Orlickoústecko“
(korekturu textu a informací); info o Petici SMS ČR proti dopadům EET na
spolky v obcích a městech; info o akci Hodina země 2017 na ochranu ţivotního
prostředí a zejména klimatu (25. března od 20:30 do 21:30 hodin); seznámení
s grafickým návrhem smaltovaných oválů firmou Ornamento, provedení
korektur (další jednání zajistí MVDr. J. Cacek); info o finančním příspěvku J.
Chlebouna na roznos obědů na rok 2017 ve výši 1 tis. Kč. ZM děkuje; info o
moţnosti nákupu auta Dacia (další informace zajistí J. Pánek); ţádost P. Nováka
o moţnosti parkování auta na komunikaci městyse u trvalého bydliště (ZM
souhlasí); T. Jeřábek informoval o novém členovi JSDHO J. Marcalovi ml.;
starosta informoval ZM, ţe v průběhu ledna došlo k úmrtí jedné naší občanky
v Zařízení sociální péče Choceň Domov pro seniory a navrhuje opět sníţit
příspěvek z celkových 10.000,- Kč na 6.000,- Kč (zrušení Usnesení č. 5/2017);
L. Hlávka zaslal vyúčtování části web. stránek městyse pro spolky a úřad (TJ
Sokol - 5000 Kč, Komunitní škola - 2000 Kč, Knihovna - 500 Kč, společné
uloţiště podkladů pro zastupitelstvo - 500 Kč).
Dne 28. 3. 2017:
ZM schválilo:
 Rozpočtové opatření č. 1/2017 v předloţené podobě
 zadání Změny č. 3 Územního plánu České Heřmanice
 finanční dar 500,- Kč Obecně prospěšné společnosti KONTAKT Ústí nad
Orlicí na zajištění provozu krajské Linky důvěry Ústí nad Orlicí v roce 2017
 Dodatek č. 4 k Pojistné smlouvě o pojištění majetku a odpovědnosti za
škodu - Region č. 1532305594 mezi městysem a společností Generali
Pojišťovna a.s., Praha 2 v roční výši 42.087,- Kč (připojištění nemovitostí
Netřeby čp. 26, sýpka České Heřmanice st.p. 1/3, hřbitov p.č. 344/3 a
pojištění odpovědnosti „veřejné sluţby“ – navýšení o 6.494,- Kč).
 cenovou nabídku na výrobu a instalaci dveří do Hasičské zbrojnice v místní
části Netřeby v hodnotě 17.918,- Kč s DPH (Stavona, spol. s r.o., České
Libchavy)
 finanční dar SDH Svatý Jiří na dětskou soutěţ mladých hasičů, která se koná
dne 12. – 13. 5. 2017 k příleţitosti svátku sv. Floriana - patrona hasičů ve
výši 500,- Kč
 dodatek smlouvy na sluţby o poskytování veřejně dostupných sluţeb
elektronických komunikací na úřad městyse na měsíční internetový tarif
311,- Kč po 20% bonusu (FORTECH, spol. s r.o., Litomyšl)
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 Plán společných zařízení Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chotěšiny
 cenovou nabídku na zhotovení pergoly na terase u pohostinství ve výši
42.000,- Kč (P. Jeřábek, České Heřmanice)
 cenovou nabídku na vyhotovení Průkazů energetické náročnosti budov
(PENB) od energetického specialisty na devět budov městyse v celkové výši
70.906,- Kč (J. Kamenický, Dlouhá Třebová)
 nákup 6 ks regálů ve výši 2.970,- Kč, vysavače na čistění oken ve výši
1.149,- Kč, 2 ks fritovacích hrnců ve výši 3.380,- Kč, celokovového robotu
ve výši 7.990,- Kč, trezoru ve výši 570,- Kč a zásobníku kornoutů ke
zmrzlinovému stroji ve výši 1.500,- Kč (do pohostinství) a 2 ks regálů do
sklepa čp. 75 v Českých Heřmanicích ve výši 1.198,- Kč s DPH
 pořízení 32 ks gumové dlaţby ve výši 7.328,- Kč a 10 ks plastových obrub
ve výši 1.100,- Kč pod kolotoč v centru CVA
 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene sluţebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-2013178/VB/ se
společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín na pozemku městyse parc.č. 1242/3,
parc.č. 1242/2 a parc.č. 1237/2 za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,- Kč
s DPH
 nabídku na výrobu 10 ks drţáků pro květináče do oken budovy školy ve výši
3.500,- Kč bez DPH (O. Pánek, České Heřmanice)
 Dodatek č. 15 ke Smlouvě o dílo na sluţby spojené s tříděním odpadů se
společností EKOLA České Libchavy s.r.o.
 Smlouvu o organizování veřejné sluţby mezi Úřadem práce ČR, se sídlem
Dobrovského 1278/25, Praha 7 a městysem České Heřmanice o vytvoření
dvou pozic
 nákup sušárny ovoce, lisu a drtiče ovoce a pastéru za 65. 000,- Kč od MAS
nad Orlicí o.p.s., Kostelecké Horky
 pořízení 2 ks baterií do CAS 25 pro JSDHO České Heřmanice v hodnotě
8.000,- Kč
ZM souhlasilo:
 aby Mateřská škola České Heřmanice, IČ 72068613, se sídlem České
Heřmanice čp. 50, PSČ 565 52 České Heřmanice nabyla majetek do
vlastnictví zřizovatele – notebook za 10.000,- Kč
 s udělením licence 680 980 na provozování zvláštní linkové osobní
vnitrostátní dopravy pro dopravce ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s., Třebovská
330, Ústí nad Orlicí na linku č. 680 980: Litomyšl-České HeřmaniceSloupnice-Němčice-Litomyšl (pro zaměstnance Saint-Gobain Adfors CZ,
s.r.o.).
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ZM jednalo:
 jednalo o směně části pozemku městyse č. 82/6 (66 m2) za pozemek č. 81
(46m2) a pozemek č. 1363 (1m2) v k.ú České Heřmanice ve vlastnictví
manţelů Machkových dle geometrického plánu (GEODÉZIE ÚnO s.r.o.).
ZM nemělo námitek k předloţenému geometrickému plánu
 o třech návrzích osvětlení multifunkčního hřiště v Centru volnočasových
aktivit. V rámci diskuse s občany vyvstala potřeba diskuse s TJ Sokol
ohledně předpokládaného vyuţití osvětlení při provozování tohoto hřiště. TJ
Sokol zjistí, zda je zájem vyuţívat toto hřiště za umělého osvětlení. A po té
je moţné pokračovat v jednáních
 o ţádosti pana Jiřího Aubuse, Chotěšiny na opravu povrchu místní
komunikace na p.č. 290/1 k.ú. Chotěšiny. (starosta zajistí nabídku).
ZM vzalo na vědomí:
 zprávu starosty o činnosti ZM, o zaměstnancích, o naší hospůdce, o
webových stránkách městyse a spolků, plnění rozpočtu městyse,
plánovaných akcích a záměrech městyse od jednání ze dne 8. 11. 2016
 zprávu předsedy finančního výboru J. Balcarové o rozpočtu městyse na rok
2017
 studii Ing. arch. Barbory Šedové „Rekonstrukce objektu sýpky“ “, která by
měla v budoucnu slouţit pro účely muzea, galerie a informačního centra se
sezonním provozem. Byly představeny i moţné expozice v jednotlivých
patrech budovy sýpky včetně odhadovaných nákladů na rekonstrukci
5.850.000,- Kč. Současně zodpověděla Ing. Šedová dotazy z řad občanů.
V rámci svého příspěvku představila variantní řešení studie „Komunitní
centrum Na faře“ dle poţadavků občanů z minulého jednání v pohostinství.
Ing. K. Šimek poţádal ZM, aby s veřejností byly prodiskutovány další
záměry městyse před zpracováním prvotních studií
 informaci Ing. Jaroslava Vintery k připravované akci „Naučná stezka Borová - hravé putování Labičským údolím za poznáním “ a "Návrat ke
kořenům - oprava stodoly s vozovou kolnou v Borové čp. 7 - I. etapa".
Naučná stezka bude začínat u čp.7 v Borové, povede kolem Šmějdířovy
studánky, Labičským údolím a končit bude u Kroulíkovy studánky. Na
stezce bude 5 informačních a vzdělávacích zastavení. Náklady budou
371.131,- Kč (moţnost dotace z MMR 259 tis. Kč). V rámci druhé
připravované akce v I. etapě bude řešena rekonstrukce stodoly a vozové
kolny v čp. 7. Náklady celkem jsou 784.200,- Kč (moţnost dotace z MZe
549 tis. Kč)
 všechny informace sdělené v Diskusi včetně jejich moţného řešení na
dalších jednání ZM.
Diskuse:
info o nabídce 24 m vysoké rozhledny (nevyuţijeme); info o nabídce letního
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kina (nevyuţijeme); info o dotační moţnosti pro JSDHO pro rok 2018
„Podprogram 2 pořízení nového dopravního automobilu“ – dodávka pro 9 osob
(více informací zjistí starosta); info o ekologickém programu na sběr pouţitých
inkoustových cartridgí a laserových tonerů do tiskáren, pomocí sběrných boxů
(více informací zjistí starosta); info o prezentaci městyse v Deníku.;
M. Fišerová – ţádost o ořez břečťanu na zdi katolickém hřbitově – zajistí
J. Šplíchal; K. Šimek – dotazuje vysvětlení poloţky „nákup osobního auta“
v rozpočtu městyse na rok 2017 (starosta upřesnil); Ing. K. Šimek – dotaz
ohledně kruhového objezdu na náměstí, ţádá projednat projekt s veřejností;
S. Jeřábek – upozornil na pumpu na evan. hřbitově, jde těţko, protoţe je nízká
hladina vody; K. Brýdl – informuje, ţe nákup osobního auta nemusí být
z bazaru, ale i na leasing. Starosta pověřuje J. Pánka, aby zjistil více informací.
Dne 24. 4. 2017:
ZM schválilo:
 Rozpočtové opatření č. 2/2017 v předloţené podobě
 členský příspěvek Sdruţení místních samospráv ČR, Zlín-Prštné na rok 2017
v částce 3.000,- Kč a 1,- Kč za obyvatele městyse k 1. 1. 2016
 Směnnou smlouvu na pozemek městyse č. 82/6 (66 m2) za pozemky č. 81
(46 m2) a č. 1363 (1 m2) v k.ú. České Heřmanice manţelů Machkových,
České Heřmanice, kdy manţelé Machkovi doplatí městysu rozdílových 19
m2 za 25,- Kč/m2. Poplatek za vklad do katastru nemovitostí uhradí kaţdá
strana ve výši ½
 finanční dar ve výši 5.000,- Kč do mateřských škol na Zakarpatské Ukrajině
na nákup hudebních nástrojů, který bude zaslán prostřednictvím
Pardubického kraje
 účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola České Heřmanice za
rok 2016 a převedení hospodářského výsledku této příspěvkové organizace
za rok 2016 ve výši 15.082,11 Kč do rezervního fondu
 účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola České Heřmanice za
rok 2016 a převedení hospodářského výsledku této příspěvkové organizace
za rok 2016 ve výši 17.569,45 Kč do rezervního fondu
 pořízení historického zemědělského nářadí (zdarma) – odvoz nářadí zajistí
městys na své náklady
 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu č. 4 v domě čp. 75 v Českých
Heřmanicích ze dne 1.5.2015 mezi městysem a A. Tichou, České Heřmanice
(prodlouţení nájemního poměru do 30.4.2019)
 Dodatek č. 5 ke Smlouvě o nájmu bytu č. 3 v domě čp. 75 v Českých
Heřmanicích ze dne 30.4.2009 mezi městysem a K. Kašparovou, České
Heřmanice (prodlouţení nájemního poměru do 30.4.2019)
 cenovou nabídku na opravu místní komunikace v Chotěšinách ve výši
12.000,- Kč bez DPH a na opravu chodníku u čp. 49 (přidruţená výroba
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v Českých Heřmanicích) v délce 22 m za 35.000,- Kč bez DPH (Správa a
údrţba silnic Pardubického kraje)
 pořízení palačinkovače ve výši 412,- Kč bez DPH a kávovaru Dolce Gusta
ve výši 918,- Kč bez DPH a termoboxu ve výši 4.288,- bez DPH (do
pohostinství)
 cenovou nabídku na ozvučovací techniku KD v Českých Heřmanicích ve
výši 43.654,- Kč bez DPH a cenovou nabídku na promítací plátno do
pohostinství ve výši 5.612,- Kč bez DPH (Jan Svěrák, Vysoké Mýto)
 nabídku na opravu motoru Avie (JSDHO Netřeby) ve výši 10.000,- Kč
(Martin Transport s.r.o., Choceň).
ZM jednalo:
 o podání Přihlášky do soutěţe Vesnice roku 2017 (zajistí starosta do
28.4.2017 na MMR)
 společně s M. Sobelem o provozním řádu tělocvičny, který vypracoval TJ
Sokol České Heřmanice, z.s. (úprava textu). Bude schválen po případných
připomínkách ZŠ a MŠ. V tělocvičně je potřeba vyvěsit kontakt na správce
tělocvičny. Dále ZM projednalo ţádost o výměnu sítí v oknech tělocvičny
(někde jsou roztrhané). Bylo navrţeno několik variant ohledně rámů na sítě
v oknech (TJ Sokol zajistí kalkulaci sítí a rámů do oken tělocvičny).
M. Sobel dále sdělil ZM, ţe po projednání ve výboru TJ není prioritou
osvětlení hřiště, ale sociální zázemí u tohoto hřiště v CVA. Starosta zjistí
moţnost dotace od Pardubického kraje na toto zázemí. TJ poptá varianty na
sanitární buňku (WC, sprchy, šatna). Ve věci bude nadále jednáno
 o nabídce na koupi pozemku č. 354/28 (8.550 m2) a 1/13 pozemku
č. 354/47 (cca 71 m2) v k.ú. České Heřmanice za 150,- Kč/m2. Po delší
diskusi se ZM shodlo nabídnout 89,- Kč/m2 vlastníkovi M. Novákovi, Osík
 o ţádosti ředitelky MŠ o pořízení nerezové škrabky o objemu 12 kg
(předloţeny 3 nabídky v cenové výši od 31.760,- Kč do 35.452,- Kč
s DPH). Pro posouzení efektivity nákupu škrabky ZM poţádalo doplnit
mnoţství škrábaných brambor a kořenové zeleniny od MŠ. Ve věci bude
nadále jednáno
 o ţádosti ředitelky ZŠ o pořízení nábytku do třídy - předloţeny 3 cenové
nabídky, které nebylo moţné posoudit (v některých nabídkách nebyly
uvedeny rozměry poţadovaného nábytku). Ve věci bude nadále jednáno
 o ţádosti P. Karáska, Netřeby o koupi pozemku městyse č. 1019/4 v k.ú.
České Heřmanice. Po diskusi se ZM shodlo pouze na moţném maximálním
5-ti letém pronájmu tohoto pozemku
 o projektu „Vzdělávání praxí“ (více informací zjistí starosta).
ZM vzalo na vědomí:
 informaci starosty, ţe na Dohodu o vytvoření pracovních příleţitostí v rámci
VPP zbývá jedno neobsazené pracovní místo. Byli představeni 4 uchazeči.
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ZM nevybralo ţádného uchazeče (starosta do dalšího ZM zajistí
aktualizovaný výběr uchazečů). Veřejná sluţba byla schválena a starosta byl
pověřen podepsat Smlouvu o organizování veřejné sluţby.
 informaci o moţné dotaci na dopravní automobil pro JSDHO České
Heřmanice. Ţádost o dotaci musí být podána do 31. 5. 2017 na Ministerstvo
vnitra ČR. (starosta zajistí zpracovatele ţádosti o dotaci, včetně podání
cenové nabídky za tuto sluţbu do příštího jednání ZM).
Diskuse:
info o akcích 9. 5. 2017 v KD České Heřmanice „Spojujeme venkov“ (SMS
ČR, MAS, Mikroregiony a Rada Pardubického kraje) a „Setkání zákonodárců,
starostů a hejtmana Pardubického kraje“; J. Balcarová poţádala za TJ Sokol,
zda by mohlo pohostinství prodávat zmrzlinu na Dětský den 10. 6. 2017
odpoledne; MVDr. J. Cacek poţádal o zakoupení pamětní knihy (zajistí MUDr.
M. Novotná) a dále informoval o demolici přístavků u fary a poţádal o
spolupráci s městysem (J. Šplíchal přistaví kontejner zdarma a následně bude
vyvezen za poplatek). Současně nabídl kámen ze zbouraných zdí pouze za
odvoz.; I. Plašilová informovala o neoprávněném vyváţení odpadu na pozemek
městyse v Borové.; MUDr. M. Novotná informovala o oslavě výročí 710 let
v Chotěšinách.
-jb-

Fotogalerie osazenstva hospodářství městyse v Netřebech
hlídač Dan
malý Piškot, máma Róza a Bětka
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Krákory

beran Josef

Sbor pro občanské záležitosti informuje
V březnu oslavily své ţivotní jubileum 70 let paní Marie Holá
z Netřeb a 80 let paní Marie Černínová z Chotěšin.
V dubnu oslavil své ţivotní jubileum 75 let pan Jaroslav Kafka
z Českých Heřmanic.
V květnu oslavili své ţivotní jubileum 70 let pan Miroslav Čapek
z Českých Heřmanic, pan Milan Mareček z Chotěšin a paní Anna
Charouzová z Českých Heřmanic, 80 let paní Milada Šplíchalová
z Netřeb, 90 let paní Marie Černá z Borové a 92 let pan Jan Černý
z Borové.
Jménem redakce všem jubilantům gratulujeme a přejeme hodně
zdraví do dalších let.

V březnu se narodil manţelům Novákovým syn Oliver.
V dubnu se narodil manţelům Morávkovým syn Daniel.
Rodičům gratulujeme a Oliverovi a Danielovi přejeme v životě hodně
štěstí a zdraví.
- ak–
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Dle plánu preventivně výchovné činnosti na úseku poţární ochrany pro rok
2017 obec zveřejňuje v Heřmánku 2/2017 následující článek:

Kdo jsou hasiči a co dělají
Kdyţ slyšíme, jak houkají sirény a vzápětí se okolo nás přeţenou hasičské
vozy, kaţdého hned napadne, kdepak nám zase co hoří.
Pro většinu lidí jsou hasiči jedni, ale ve skutečnosti se určitým způsobem
rozdělují na ty, kteří si práci hasiče vybrali za své povolání, a ty, kteří tuto
činnost vykonávají dobrovolně ve svém volném čase. Všem dohromady ale jde
o jedinou věc, rychle a kvalitně pomoci těm, kteří se dostali do nebezpečí a je
ohroţeno jejich zdraví, ţivoty nebo jejich majetek.
Chtě nechtě se musíme zmínit i o právních předpisech, kterými se hasiči
řídí. Jedná se zejména o Zákon o Hasičském záchranném sboru České
republiky, který upravuje podmínky profesionálních hasičů a dále Zákon o
poţární ochraně, ve kterém je provedeno členění jednotek poţární ochrany na
čtyři základní skupiny: HZS kraje a HZS podniku – to jsou ti, kteří vykonávají
práci hasiče jako své zaměstnání, JSDH podniku a JSDH obce – to jsou hasiči,
kteří svoji činnost vykonávají dobrovolně mimo svoje zaměstnání.
Kdyţ se vás zeptáme, co dělají hasiči, nejčastěji uslyšíme odpověď, ţe
hasí poţáry. Ano, je to pravda, mají to jiţ ve svém názvu - Hasičský záchranný
sbor. V názvu se však objevuje i druhé slůvko – záchranný. Tato činnost hasičů
– záchranářů je v dnešní době velmi rozmanitá a tvoří jiţ více jak 2/3 všech
zásahů.
Jedná se zejména o výjezdy k dopravním nehodám, kde se provádí
vyprošťování osob z havarovaných vozidel a předlékařská pomoc.
Mezi další činnosti patří práce na vodě, čerpání vody z objektů, likvidace
olejových havárií a úniků nebezpečných látek. V mnoha případech je nutná
technická nebo technologická pomoc. Bohuţel se mezi zásahy mnoţí i plané
poplachy, kdy nezodpovědní občané nebo děti zavolají hasiče.
Toto je činnost, kterou provádí tzv. represivní sloţka. Vy se ale setkáváte i
s hasiči z odboru prevence, kteří se zabývají schvalováním projektové
dokumentace a účastní se kolaudací objektů. Další provádějí kontroly u
právnických a podnikajících fyzických osob a u obcí. Po poţáru zase provádějí
zjišťování příčin vzniku poţárů.
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Jak jistě sami uznáte, prevence je velice důleţitá i v oblasti poţární
ochrany a neměla by se zanedbávat, protoţe díky nedodrţování předpisů a díky
nedbalosti lidí ročně vznikají tisíce poţárů.
K dalším a především novým činnostem u hasičských záchranných sborů
krajů je ochrana a výchova obyvatel, krizové a havarijní plánování. Tyto
činnosti byly na HZS krajů převedeny z referátů obrany a ochrany Okresních
úřadů a regionálních úřadů CO.
Ochrana obyvatel velice úzce s činností hasičů souvisí. Jen si třeba
vzpomeňme na povodně a pak je nám jasné, ţe potřebujeme plány varování,
evakuace. Pro případy havárií potřebujeme plány havarijní a krizové, které se
zabývají řešení havárií a ţivelných pohrom.
-pe-

Zprávičky ze školy a školičky
Prázdniny se nezadrţitelně blíţí a my „finišujeme“, abychom vše zvládli
tak, jak jsme si naplánovali.
A co se za uplynulé období od posledního Heřmánku u nás ve škole a
školce událo?
11. dubna proběhl na naší škole
zápis dětí do 1. ročníku, kterého se
zúčastnilo 7 předškoláků. Rodiče
dvou předškoláků poţádali o odklad
školní docházky, a tak v novém
školním roce přivítáme 5 prvňáčků.
Zápisem děti provázela známá
pohádková postavička – Krteček.
13. dubna na Zelený čtvrtek
proběhl ve školce Zelený den. Děti
soutěţily o to, kdo bude mít na sobě nejvíce zeleného oblečení.
19. dubna jsme na schůzku rodičů pozvali pana ředitele ze Základní školy
Sloupnice, který rodičům přiblíţil jejich školu a nastínil postup při přechodu
ţáků na novou školu. V letošním roce se rozloučíme se třemi páťáky.
24. dubna proběhla na naší škole přírodovědná soutěţ v poznávání rostlin
a ţivočichů. Ti nejlepší odjeli 17. května do České Třebové, kde reprezentovali
naši školu. Nejlépe si vedla Pavlínka Zabáková, která se umístila na 18. místě.
Děti ze školky zhlédly ve Sloupnici pohádku víly Srdíčkové o Včeličce
Bambulce.
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První týden v květnu proběhl ve školce zápis dětí na školní rok 20172018. Z devíti přihlášených dětí jsme přijali 7, tímto je kapacita MŠ, 28 dětí,
naplněna.
11. května jsme oslavili Den matek na místním sále. Děti ze základní
školy zahrály pohádku O dvanácti měsíčkách a děti z mateřské školy vystoupily
s pásmem na téma Vodní svět.
17. května jsme navštívili Muzeum ve Vysokém Mýtě, kde jsme si
vyzkoušeli hry, které hráli naše maminky, tatínkové, babičky a dědečkové –
„Uţ vím proč, dědo!“
18. května se paní
učitelky Jaroslava Kafková a
Petra
Malířová
zúčastnily
v Praze
Konference
malotřídních
škol,
kde
načerpaly nové poznatky v této
problematice.
19. května jsme pozvali
do naší školy nejen rodiče
prvňáčků,
ale
všechny
spoluobčany
na
Slavnost
slabikáře, kde byla moţnost
podívat se, co všechno se
prvňáčci za první rok školy
naučili a zároveň se podívat, jak probíhá výuka na naší škole.
25. května přijal pozvání na naši školu zástupce ČČK. Přednáška na téma
Zásady první pomoci a úkony zachraňující ţivot byla určena nejen rodičům
našich ţáků, ale i široké veřejnosti. Nikdy nevíme, kdy se nám budou tyto
informace hodit. Přišli pouze 3 rodiče! Přesto to byla velmi zajímavá beseda
s praktickými ukázkami.
24. května ukončily děti
z MŠ
plavecký
výcvik
v krytém bazénu v Litomyšli.
Z devíti dětí, které byly
přihlášené, se 6 naučilo plavat.
26. května jsme společně
s mateřskou školou vyrazili na
výlet do Chlumce nad Cidlinou
do
zábavného
Fajnparku.
Vyřádit se zde mohly děti
všech věkových kategorií, na
své si přišly i paní učitelky.
Fotky z této i z dalších akcí si
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můţete prohlédnout na našich
webových stránkách.
31. května jsme se
zúčastnili Školympiády ve
Vysokém Mýtě. Nejlépe si
vedla Barunka Šimková, která
vybojovala stříbrnou medaili
ve skoku do dálky.
1. června jsme oslavili
Den dětí atletickými závody
na hřišti za školou a hřišti TJ
Sokola České Heřmanice.
Tímto bychom za půjčení
hřiště chtěli poděkovat. Závodů se zúčastnily děti z Tisové a ze Zálší. Počasí
nám přálo a z usměvavých výrazů dětí předpokládáme, ţe se sportovní
dopoledne vydařilo.
Týden od 12.
do
16.
června
strávili ţáci ZŠ na
škole
v přírodě
v Mladočově. Na
poslední
týden
plánujeme výlet do
Prahy a návštěvu
farmy Jůvových.
Děti
z mateřské školky
vyrazily 13. června
na
výlet
do
Litomyšle, kde si pohrály na nově otevřeném hřišti na Valech, nechyběla ani
zmrzlina.
15. června proběhl ve školce lehkoatletický trojboj malotřídních
mateřských škol. Své síly přijely změřit děti ze Zámrsku, Dobříkova, Tisové a
Sloupnice. Předškolní děti soutěţily v běhu na 20m, skoku dalekém a hodu
míčkem. Mladší děti běhaly překáţkový závod druţstev.
Ve čtvrtek 22. června připravujeme pro děti a rodiče sportovní odpoledne
zakončené opékáním špekáčků. Zároveň se rozloučíme s našimi předškoláky,
kteří mají moţnost ve školce přespat.
30. června si rozdáme vysvědčení a HURÁ na prázdniny. Tak ať jsou
slunečné, pohodové, odpočinkové a v září na shledanou 
- jk-, -mf23

TJ Sokol České Heřmanice
Ačkoliv nám astronomické léto začíná aţ 21. června (přesně v 6:23 ráno)
příjemné letní teploty nás jiţ několik dní těší. I na našich akcích nám počasí
vyšlo. Třeba na čarodějný rej nebo na Dětský den.
Čarodějný rej
Tak jako kaţdý rok se dne 30. 4.
na místním fotbalovém hřišti konalo
tradiční
pálení
čarodějnic.
Jsme
potěšeni, ţe se akce zúčastnily také
opravdové čarodějnice a nijak se nebály,
ţe by mohly být upáleny. Upálena byla
naštěstí jen čarodějnice k tomuto účelu
stvořená. Opět bylo moţné si zakoupit a
opéci špekáček a klobásu, dát pivečko
nebo jiné občerstvení.
A teď něco z historie. Kdyţ se
řekne 30. duben, kaţdý se hned začne
těšit na večerní rejdění a na volno druhý
den. Málokdo uţ ale ví, ţe takzvané
Pálení čarodějnic je původem pohanský
svátek, který přešel na lidový zvyk
a tradici českých vesnic. Filipojakubská noc je nocí, kdy prý zlé síly dokázaly
vládnout ještě větší magickou silou neţ jindy. Přisuzuje se to úplňku, který
v tomto období vychází. Právě za jasné noci se totiţ prý slétaly čarodějnice
celého světa. Kdo se chtěl vyhnout setkání s touto nečistou osobou, měl mít
u sebe květ z kapradí, svěcenou křídu a řadu dalších předmětů. Protoţe lidé
opravdu věřili, ţe jim v noci před svatým Filipem a Jakubem nad hlavami
poletují čarodějnice na košťatech, začali této noci říkat noc čarodějnic.
Dětský den
V sobotu 10. 6. 2017 se na místním hřišti uskutečnil Dětský den. I v tento
den bylo počasí více neţ luxusní. I díky sluníčku se na hřišti sešlo okolo 45
dětí, na které čekala spousta her, skákací hrad, jízda na poníkovi, tvarování
balónků, malování na obličej, velké bubliny, střelba ze vzduchovky a zmrzlina.
Celé odpoledne děti provázel Křemílek s Vochomůrkou. Děti si odpoledne
maximálně uţily. I rodiče se mohli odměnit studeným pivkem a teplými párky.
Tímto také děkujeme mateřské školce za zapůjčení pomůcek na náš dětský den.
Internetové stránky
Rádi bychom Vás více vtáhli a zapojili do dění v Českých Heřmanicích.
Proto jsme na našich internetových stránkách spustili “Anketu”, kde vţdy
budete mít moţnost vyjádřit svůj názor na dané téma. Moţnost hlasování mají
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pouze registrovaní uţivatelé. Registrovat se je velmi jednoduché. Zaregistrovat
se můţete přímo pod záloţkou Anketa. Pokud byste sami měli nějaké náměty, o
kterých by bylo dobré diskutovat, zašlete nám je na naši e-mailovou adresu:
tjsokol@ceskehermanice.cz nebo prostřednictvím formuláře na našich
stránkách (záloţka - kontakt)
V právě spuštěné anketě nás zajímá, jestli byste měli zájem o přednášku o
cestě kolem světa, kterou dva čeští nadšenci podstoupili na kole. V případě
zájmu by se přednáška uskutečnila na konci tohoto roku. Neváhejte a hlasujte.
Zde několik informací o cestě kolem světa (vše najdete i na našich
internetových stránkách):
 Bylo projeto 34 zemí
 Najeto téměř 70 000 km
 První Češka na kole kolem světa
 První české cyklokilometry v Antarktidě
 Dobytí nejjiţnějších bodů všech tří obydlených jiţních kontinentů Austrálie, Jiţní Ameriky, Afriky
 První český přejezd Austrálie ze západu na východ
 První české cyklokilometry v Grónsku
Co připravujeme, na co se těšit?
I v druhé polovině roku pro Vás připravujeme řadu akcí, na které je třeba
se těšit:
 Míčový sedmiboj smíšených dvojic - fandit můţete přijít dne 23. a 24. 6.
 Pouťový fotbalový turnaj - 22. 7. 2017
 Heřmanské cyklování - 26. 8. 2017
 Finále tenisové ligy - 2. 9. 2017
 Výlet na Dolní Moravu - 16. 9. 2017
Fotbal
Věříme, ţe naši diváci oceňují nejen novou světelnou tabuli, ale také nové
ozvučení, které bylo na hřišti instalováno.
Fanoušci fotbalu, hlavně ti malí, určitě zaregistrovali, ţe bylo
zprovozněno i pískoviště.
Aktuální tabulku našich muţů najdete na našich internetových stránkách.
Sezona pro naše mladší ţáky uţ skončila. Pokud jste četli článek o našem
posledním zápasu, určitě víte, ţe se nám poslední zápas podařilo po skvělém
výkonu vyhrát. Naše radost byla neuvěřitelná.
Děkujeme všem divákům, kteří nás v průběhu sezony chodili podporovat.
Tenis
Do tenisové ligy se přihlásilo celkem 11 dvojic. Finále bude odehráno dne
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2. 9. 2017. Aktuální výsledky můţete sledovat na našich stránkách v oddělení
Tenisová liga.
Vybíjená
Turnaj ve vybíjené se uskuteční 2. 9. v Sedlišti.
Volejbal
O víkendu 12. - 14. května se volejbalisté a volejbalistky z Heřmanic a z
Tisové zúčastnili volejbalového soustředění v Hostinném. Sehráli vzájemné
zápasy, kde nezáleţelo na vítězích, ale na tom pobavit se a upevnit dobré
vztahy mezi hráči.
Kromě volejbalu jsme si zahráli i ping pong a někteří si prohlédli krásné
okolí Hostinného na Naučné mravenčí stezce. Soustředění se vydařilo, za coţ
patří dík organizátorovi Martinu Janeckému z Tisové. Uţ teď se těšíme na to
další.
Mnoţství akcí je i v druhé polovině roku bohaté. Věříme, ţe vás
připravované akce budou bavit a ţe oceníte čas a energii, kterou do příprav
vkládáme. Největší odměnou pro nás bude vaše účast a radost z pohybu či z
fandění.
Váš TJ Sokol

Hasičské zprávy
Začátkem letošního roku jsme zaloţili druţstvo
mladých hasičů. Celkem se nám přihlásilo 17 dětí, ze kterých
se vytvořila dvě druţstva. V druţstvu mladších (6 – 11 let) je
12 dětí a v druţstvu starších (11 – 15 let) je 5 dětí. Vedoucím
druţstva je Helena Domlátilová ze Sloupnice, které pomáhají
Lucie Praţáková a Jaroslav Marcal ml. Scházejí se a trénují kaţdé nedělní
dopoledne.
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Pro druţstva mladých hasičů jsme prozatím pořídili základní technické
vybavení ve výši 32000 Kč. Nakoupili se savice, hadice pro útok a štafety,
proudnice, stejnokroj apod. V nejbliţší době chceme pořídit ještě rozkládací
nůţkový stan pro lepší zázemí na soutěţích.

Svého prvního
závodu se mladí
hasiči dočkali 12. a
13. května, kdy se
zúčastnili soutěţe O
pohár obce Svatý
Jiří. Nervy byly
obrovské, hlavně u
rodičů. Děti to však
zvládly výborně a
na
poprvé
se
umístily
velice
slušně. V kategorii mladších druţstev obsadily celkové 16. místo z 22
přihlášených. Soutěţily v poţárním útoku, štafetě 4x60m, štafetě dvojic a
štafetě 400m CTIF. V současné době jezdí o víkendech na Orlickoústeckou ligu
mladých hasičů, kde soutěţí v poţárním útoku.
Na podzim se obě druţstva mladých hasičů zapojí do celostátní soutěţe
Plamen, kde se soutěţí v desetičlenných hlídkách. Pokud by mělo některé
27

školou povinné dítko chuť si zasoutěţit a uţít si spoustu legrace, můţe se
kdykoliv přihlásit u paní Domlátilové.
V sobotu 20. května se konala na místním fotbalovém hřišti okrsková
soutěţ v poţárním sportu. Domácí sbor reprezentovala dvě druţstva ţen, jedno
druţstvo muţů a dvě druţstva dětí. Do nově vzniklé kategorie veteránek se
přihlásilo z domácího sboru jedno druţstvo. Druţstva dětí se umístila na prvním
a třetím místě. Druţstva ţen se umístila na čtvrtém a sedmém místě a druţstvo
muţů na čtvrtém místě. Veteránky skončily druhé.

V pátek 2. června se uskutečnil 2. ročník Dětského branného dne. Děti
soutěţily ve třech věkových kategoriích a to MŠ, ZŠ1-2 a ZŠ 3-5. Na trati
střílely ze vzduchovky, překonávaly bariéru a lávku, házely granátem na cíl,
poznávaly rostliny a
pracovaly s hasičskou
technikou. Na závěr
jsme si všichni opekli
špekáčky.
Večer jsme pak
před hasičskou zbrojnicí
oslavili
svátek
sv.
Floriána. Tradičně se
podávaly
Hudečkovy
bramboráky, kterých se
letos usmaţilo 280 kusů.
- př-
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Cyklopouť 2017

Rok utekl jako voda a měsíc květen jiţ tradičně posadil do sedel poutníky
od sv. Jakuba z Českých Heřmanic. Tentokrát uţ po sedmé. Ţivot člověka je od
začátku aţ do konce trvalým putováním. Putujeme v dětském věku s rodiči, ve
škole s učiteli, na studiích s kamarády a odbornými pedagogy, později
s partnery, dětmi, spoluobčany, později s vnoučaty..… Putujeme ale i ve svých
znalostech, vědomostech, ţivotních zkušenostech. Poutí jsou i naše ţivotní
postoje, společenské, politické či náboţenské náhledy. A jelikoţ staré rčení
praví, ţe cesty Boţí (i ty lidské) jsou nevyzpytatelné, často se sami divíme,
kam nás ţivotní pouť zavála. Člověk se ale honosí názvem Homo sapiens, to je
člověk moudrý či rozumný. Měl by tedy svou pouť rozumem přinejmenším
ovlivňovat. K tomu je třeba přemýšlet. Nejlépe odpoutaně od kaţdodenních
stereotypů.
Našim
poutníkům
k tomu slouţí mimo jiné týden
v sedle. Fyzická námaha, cizí
prostředí, závislost na druhých,
nutnost
kompromisů,
občas
nepohoda a osamocení v sedle
bicyklu jsou ty nejlepší prostředky
k „rozumnému“ přemítání.
Nepříznivé počasí letošního
jara k tréninku a zocelení pánevního
dna nám naštěstí příliš nevadilo.
Cesta z německého Pasova napříč
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Rakouskem aţ do Bratislavy byla sice dlouhá, ale co do terénu nepříliš náročná.
V neděli 21. 5. jsme se i s koly nechali dovézt do přírodou i historií obdařeného
bavorského Pasova k soutoku tří velkých řek Inn, Ilz a Dunaje. Odtud se uţ na
počátku 9. století šířila kultura a křesťanství na Moravu a Panonie. Jedinečnost
starobylého města skloubená s moderními prvky současnosti nás pohltila aţ do
večerních hodin. Noc v kajutách futuristického Rotelu byla sice stísněná, ale

nezapomenutelná.
V pondělí po ránu jsme se vydali nádherným údolím
Dunaje přes Engelhartszell s jediným trapistickým klášterem v Rakousku do
Schlogen; místa, kde řeka dvakrát v romantické esovité smyčce mění směr
toku. Zde jsme přenocovali v rodinném penzionu a následující den pokračovali
hlubokým údolím řeky s četnými lagunami, za hudebního doprovodu ţabáků a
ţab do hlavního města Horních Rakous, do Lince. Tady jsme si připomenuli
první evropskou koněspřeţnou ţeleznici z Českých Budějovic do Lince starou
téměř 200 let, obdivovali novogotický Maria-Dóm s kapacitou 20 tisíc lidí a
povečeřeli kebab u arabských přátel. Prokličkování deseti kol dvěstětisícovým
městem za plného provozu bravurně naplánoval a vedl náš dlouholetý
navigátor. Středa byla od rána
zataţena olověnými mraky,
které
symbolicky
předznamenávaly tragiku naší
další zastávky – koncentrační
tábor Mauthausen. I po více jak
sedmdesáti letech po válce
padne na člověka v prostorách
tábora
neobyčejná
tíseň.
Utrpení, hrůzy lidské nenávisti
a zneuţití moci politickými
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demagogy tu děsivě vypovídají na kaţdém kroku, z kaţdé budovy či fotografie.
Další cesta nádhernou krajinou Horních Rakous nám připravila zajímavé chvíle
na dunajských zdymadlech. Zastavovali jsme téměř u kaţdého a s napětím
sledovali, jak si lodníci poradí s navedením nákladních, sportovních nebo
výletních lodí do komor k překonání výšky hladiny toku. Odpoledne jsme
dorazili do malebného města Grein, kde nás před penzionem Tirol Haus uţ
očekávala milá, šarmantní starší dáma – majitelka útulného domu. „Junior“
naší pouti měl pro tento den najeto málo kilometrů, a tak se navečer vydal
zdolat některou z okolních vyhlídek. Rádi jsme na něj počkali v místní
restauraci při těstovinách a osvěţujícím pivu Kaiser. Čtvrteční cesta do Melku
začínala přejezdem mostu na druhou stranu řeky, kde v prudkém nájezdu
projevila naše poutnice trvalý dostatek energie a přetrhla řetěz kola. Ochotní
servismani během chvilky uvedli bicykl do původního stavu a opět jsme si
mohli uţívat historických památek, půvabné přírody, zdymadel, plavidel aţ do
dolnorakouského Melku. Město s pěti tisíci obyvateli je známo především díky
baroknímu benediktinskému klášteru s rozlehlými zahradami. Tento řád tu uţ
od 11. století kultivoval krajinu i obyvatelstvo se zaměřením na školství,
hospodářství a vědu. Přenocovali jsme v mládeţnické ubytovně
Jugendherbergre a ráno pokračovali kouzelným údolím Wachau plným vinic a
ovocných sadů do Zwentendorfu. Na zmrzlinu a společnou fotku jsme přibrzdili
na křiţovatce dvou nejznámějších cyklotras „Dunajské“ a „Traisentalské“ cesty,
po které jsme putovali před pěti roky do MariaZell. Sobotní cesta do Vídně
patřila k nejkratším, abychom měli co nejvíce času na prohlídku rakouské
metropole. Kličkování Vídní na kolech vyţadovalo perfektní navigační
přípravu, soustředěnou pozornost a vnitřní klid. I tak jsme drobně
„zakufrovali“, ale vţdycky se zase našli. Odpoledne jsme strávili se stovkami
turistů všech moţných národností v letní rezidenci rakouských císařů

v Schonbrunnu. Barokní nádhera paláce, stejně jako rozlehlé zahrady, lákají
návštěvníky z celého světa. Náhodně jsme se stali svědky ţádání o ruku
mladíka, který s prstenem v ruce u fontány poklekl před svoji vyvolenou. V
letním sídle monarchů pobývala Marie Terezie, František Josef, Sissi, také
Napoleon a v roce 1918 tu podepsal rezignaci poslední habsburský císař a český
král Karel. Prohlídku Vídně jsme zakončili procházkou centrem města (Státní
opera, kostel sv. Karla Boromejského) zakončenou v gotického Dómu
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sv. Štěpána. Po příjemném odpočinku v apartmánech Anynna jsme se ráno
vydali nekonečným přímým náspem do Bratislavy. Slunečné počasí vybízelo
k fotografování slepých lagun s neznámou květenou, ve slovenské metropoli
k zachycení architektury, Hradu a nedělní nálady velkoměsta. Vlakem jsme
navečer dorazili do Chocně a posledních 10 km opět na kolách do naší
hospůdky, kde nás čekala výtečná večeře.

Závěrečná rekapitulace:
Počet cyklopoutníků
Počet navštívených zemí
Ujeté kilometry v sedlech kol
Mezinárodní vztahy
Silné záţitky

:
:
:
:
:

9
4
441
přátelské, milé
údolí Wachau, Mauthausen,
vídeňský a pasovský Stephansdom,
Melk a Schlogenský meandr,
Wiener Schnitzel
-jc a mc32

Jarmark
Návrat staročeského výročního trhu – jarmarku do městyse České Heřmanice
v roce 2017
S odvoláním na historicky potvrzené výsadní právo udělené městečku
České Heřmanice českým králem Vladislavem II. – jedenkrát ročně výroční trh
konati o pouti svatého Jakuba, dovolujeme si pozvat na poutní staročeský
jarmark.
V sobotu dne 22. července v nejbližším okolí kostela sv. Jakuba,
uprostřed městečka, od 9 hodin dopoledne do 5. hodiny navečer.
Přijďte a uvidíte! Přijďte všichni! Mladí i staří, velcí i malí, veselí i
smutní, vezměte dítky malé i velké, známé i pocestné, pozvěte příbuzné, tety i
strýce, babičky i dědečky, tchýně i švagrové se švagry, bratrance i neteře,
sestřenky i synovce, zkrátka všechny!
Najdete krámky hezké i krásné, milé i vtipné, dobré i sladké, pití hojnost,
jídla dostatek, cukrátek téţ. Těšte se na nevídaná zručná řemesla – hrnčíře,
kováře, košíkáře, včelaře, mýdlaře i šperkaře, perníkáře i houpačkáře, pekaře a
cukráře.
Ke koupi pozlátka pro dámy, pivínko pro pány, cukrátka pro dítka,
kytičky pro babičky, pugéty pro tety, medy pro dědy, velké hrnce pro bratrance.
Pro dítka navíc cukrátka, houpačky i hračky, kejkle s lukem a foukačkou, hrátky
kouzelné i starodávné…
Přijďte a uvidíte, nakoupíte, pochválíte a pokud se bude líbit, stane se
staročeský jarmark v Českých Heřmanicích milou tradicí – znovuvzkříšenou!!!
–mc-

33

Zprávičky od čápů
Tak vidíte, zima rychle utekla a jsme tu zpátky. Já jsem dorazil ze
zimoviště poslední březnový den a druţka skoro přesně za 24 hodin, tedy první
dubnový den odpoledne. Prý jste málem uzavírali sázky, kdy dorazíme.
Po
malém
odpočinku to začalo úprava hnízda, obhlídka
terénu a samozřejmě
neodmyslitelné
procedury k zachování
rodu. Já jsem si ještě v
pondělí na pár dní odletěl
něco vyřídit, a kdyţ jsem
se ve čtvrtek dopoledne
vrátil, tak druţka samozřejmě trucovala, ale po hodince ji to přešlo.
No, a od té doby jsme „rozjeli“ klasický stereotyp: Druţka snesla vajíčka
a tím začalo minimálně 35 dní neustálého zahřívání. Teda řeknu Vám, byla to
letos pořádná fuška. To, co si na nás letos přichystalo počasí, jsme snad ještě
nezaţili. Ţe se sem tam objevily mrazíky aţ -5 stupňů, to jsme ještě brali. Ale
ráno 28. dubna ta studená bílá hmota, co se k ránu na nás sesypala, to bylo uţ
moc. Vy tomu prý říkáte sníh. No, ale ustáli jsme to, neboť vajíčka jsme hřáli
chvílemi i oba.
Koncem
první
půlky
května
jsme
zaregistrovali zvýšený
zájem
Vás
lidiček,
hlavně těch co bydlí
naproti hnízdu. Asi
oprávněně, protoţe se ve
hnízdě zrodil nový
ţivot, který se nakonec
ztrojnásobil. Ano, máme
ve hnízdě tři čápátka a
teď to teprve začíná krmit, krmit a zase
krmit. Zatím se mají čile k světu a ty lidičky, co bydlí naproti, nás fotografují a
chválí, jak nám pěkně rostou.
Tak to by prozatím asi bylo vše. Drţte nám pěstičky, aby se nic nestalo, a
já Vám na podzim moţná uţ ze zimoviště pošlu pár řádků, jak to letos dopadlo.
čáp Heřman
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Převzít zodpovědnost
za svůj život
„To, kde se teď nacházím, je místo, kam jsem sám sebe dovedl já sám.“
Mark Dzirasa
Na občanskou poradnu se obracejí lidé, kteří se dostanou do těţké ţivotní situace a
nevědí si rady – rozpad rodinných vztahů, nemoc, ztráta práce, dluhy… Mají pocit, ţe
se proti nim všechno spiklo a málokdy si uvědomí, ţe to jsou právě oni sami, kdo
můţe vzít situaci do svých rukou.
Petr často sváděl vinu na ostatní. Kdykoli něco nedopadlo podle jeho
představ, obvinil někoho jiného. Vinu za své problémy připisoval ostatním
lidem nebo okolnostem a čekal, že jeho problémy za něho vyřeší někdo jiný za sociálně slabé stát, za dospělé děti rodiče, apod., nebo že se problémy
vyřeší samy. Nikdy se neptal sám sebe, zda něčím nepřispěl k nevítanému
výsledku. I když byl upozorněn na nezvratná fakta, odmítal připustit nebo
přijmout svou odpovědnost. Čekal, že za něho situaci vyřeší ostatní.
Je překvapivé, kolik lidí odmítá převzít odpovědnost za své činy a rozhodnutí.
Často se na naši poradnu obracejí rodiče, kteří mají problémy se svými dospělými
dětmi. Tyto dospělé děti ţijí u rodičů, nepracují, ani nestudují, ţádným způsobem se
nepodílejí na chodu domácnosti, často jsou zadluţené, arogantní, zlé a agresivní. Své
rodiče pouze vyuţívají, a těm samozřejmě dochází trpělivost.
V těchto případech si rodiče bohuţel neuvědomují, ţe jsou jejich děti jiţ skutečně
dospělé a jsou schopné samy se ţivit, ačkoliv mnohdy nechtějí. Je třeba dát dospělým
dětem moţnost, aby se postavily na vlastní nohy, dovolit jim vykročit
k samostatnosti. Je nutné nechat dospělé děti samostatně rozhodovat a nést důsledky
svých rozhodnutí, přestat jim prát, vařit, platit jejich sloţenky a půjčky, nechat je, aby
se staraly samy o sebe.
Jsou-li rodiče ochotní sdílet dál společnou domácnost, je vhodné nastavit pravidla
společného souţití a trvat na jejich dodrţování. S láskou, ale důsledně. A pokud
chování „dětí“ překračuje všechny meze, je nutné to řešit! Takováto situace totiţ
neprospívá ani rodičům, ani dětem.
Pokud vaši potomci nerespektují pravidla vzájemných dobrých vztahů a není možné
se s nimi rozumně domluvit, v občanské poradně vám můžeme poradit, jak se svými
dětmi jednat, jakým způsobem své nezdárné potomky vystěhovat z bytu, jak jim
odhlásit trvalé bydliště, případně vás, rodiče, nasměrujeme na pomoc psychologa.
Občanská poradna má svá kontaktní místa v Ústí n.Orl., České Třebové, Lanškrouně,
Letohradě, Vysokém Mýtě a Králíkách. Otevírací dobu najdete na www.uo.charita.cz,
tel. 734 281 415, e-mail: poradna@uo.hk.caritas.cz
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