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Sváteční slovo
Vážení spoluobčané,
nevím jak Vám, ale mně osobně utekl tento rok jako voda, možná
ještě rychleji než rok 2016. Když se ohlédnu zpět, tak se vůbec
nedivím, protože jsme se prostě v Českých Heřmanicích nenudili! Uskutečnilo
se dohromady cca 50 společenských, kulturních či sportovních akcí. Minule
jsem se ve svém slově zmiňoval, že loňský rok bude v kronice zapsán jako další
milník v historii Českých Heřmanic, a to samé platí i o roku 2017. Byl obnoven
jarmark. Nazvali jsme ho velkoryse Staročeský pouťový jarmark. Sice netrval
osm dní, jak se traduje, ale určitě se nám podařilo v osmi hodinách důstojně
uspořádat nově obnovenou tradici. Důkazem je to, že atrakce, stánkaři, řemesla
a vůbec celkově návrat ke starým časům dokázal zaujmout a především pobavit
cca 400 návštěvníků, kterým i přes zpočátku uplakané počasí byl vidět úsměv
na tváři. A to je ta největší odměna pro pořadatele, kterým bych chtěl tímto
veřejně poděkovat. Z kladných reakcí příchozích jsem se také dozvěděl, že
přijet k nám na jarmark nebyla jen zvědavost, ale také zájem o kvalitní
doprovodný program v sýpce a na fotbalové pouti. A o to přeci jde,
nerozdělovat se, ale spojovat naše síly, nápady a um při pořádání akcí, aby
České Heřmanice byly vnímány jako místo, kde se lidé rádi setkávají a kde to
žije! Ostatně to se nám povedlo i při oslavě výročí 710 let od první písemné
zmínky o Chotěšinách. Nemohu nezmínit, že si naší aktivity všimla i komise
v letošní soutěži Vesnice roku v Pardubickém kraji, kde jsme obdrželi diplom za
Vytváření míst k setkávání. Příští rok nás také čeká pořádání výročí 320 let od
založení místní části Borová, takže pořád je si co připomínat a slavit. Je
otázkou, zda nebudeme reagovat i na nově zjištěnou historicky doloženou
existenci tradičního Mikulášského průvodu v Českých Heřmanicích (více
v přiložené publikaci).
Jenom zábavou člověk není živ. Letos se nám podařilo instalovat herní a
fitness prvky na hřiště u CVA a MŠ, postavit altán a tři parkovací místa u
katolického hřbitova, na sýpce sanovat ohniska dřevokazné houby a opravit
dřevěné konstrukce a střechu před zatékáním. Na začátku příštího roku nám
bude dodán manipulátor a 12 ks velkoobjemových kontejnerů na tříděný odpad
(papír, plasty, sklo, objemný textil a bio). Pro potřeby městyse jsme zakoupili
osobní automobil Škoda Rapid (obr. str. 25) a ještě jsme dovybavili hasičskou
zbrojnici v Chotěšinách. Nadále připravujeme pro tři místní části velkou akci
Bezpečné a bezbariérové chodníky České Heřmanice a běží nám Pozemkové
úpravy na obou katastrech. Kromě „tvrdých“ projektů jsme i uskutečnili
„měkké“ projekty – Střednědobý strategický plán městyse na roky 2017 – 2022
a komunitní kreativní setkání občanů při projednání veřejného prostoru centra v
Českých Heřmanicích, což byl ostatně požadavek Vás občanů.
Máme také podáno 9 žádostí o dotaci a ještě 2 připravujeme v brzké době
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podat. Jedná se o přístavbu učebny pro ZŠ, stavbu sociálního zázemí u CVA,
pořízení dodávky pro svoz odpadů a další pro JSDHO České Heřmanice,
zateplení objektu bývalé fary, opravu stodoly v Borové čp. 7, realizaci naučné
stezky v Borové, výstavbu odstavných ploch pro kontejnery a pořízení 110 ks
kompostérů. Z měkkých projektů máme požádáno o dotace na dohlídávání dětí
na prvním stupni ZŠ před a po vyučování a na příměstské tábory.
A abychom se tedy nenudili, tak pozvolna připravujeme komunitní
centrum na faře, sociální byty, komunitní dům pro seniory a odpočinkovou či
relaxační zónu nad CVA. Máte-li nějaký nápad, nebo něco postrádáte v celých
Českých Heřmanicích, tak se neváhejte na nás obrátit. Stačí i napsat na
nazory@ceskehermanice.cz.
Politika je téma, které se snažím ve svém svátečním slově už dlouho
vynechávat, ale po volbách do Poslanecké sněmovny jsem hodně znejistěl
ohledně budoucnosti malých samospráv a osobně se i obávám prezidentských
voleb. Snad si jen ke zhodnocení situace vypůjčím text jedné písně – ,,Ať mír
dál zůstává s touto krajinou…“
Rok 2017 se blíží ke konci, tak si ho nekažme současnou politickou
situací, ale buďme k sobě vstřícní, jako po celý rok. Buďme k sobě upřímní,
jako nejlepší kamarádi, a mysleme na své nejbližší i na ty, co už nemohou být
s námi. Udělejme si také čas na sebe, zastavme se na chvilku a hlavně
přemýšlejme nad svojí budoucností. Tu můžeme měnit, minulost již ne. Že by
pokračování oné písně – ,,Zloba, závist, zášť, strach a svár, ty ať pominou…“
Požehnané a klidné Vánoce, pevné zdraví, spokojený život a ať se nám
všem daří nejenom v roce 2018. Tak to Vám přeji nejen já, ale i zastupitelé
městyse České Heřmanice.
Těšíme se na setkání s Vámi dne 31. 12. 2017 od 18 hod. na fotbalovém
hřišti při ohňostroji, kdy se tradičně sejdeme a můžeme si popřát osobně.
-pe-
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Foto J.Rensa

A už zase ťukají na dveře…
Ještě se „nezhojily rány“ z volební změti stran zasedajících v Parlamentu
České republiky a už má chudák občan opět rozhodovat – tentokrát o nejvyšším
reprezentantu země v srdci Evropy. A stejně, jak to bylo u voleb parlamentních,
i v těch prezidentských máme bohatý výběr. Mezi devíti uchazeči o pětiletý
pobyt na Hradčanech můžeme nalézt nejrůznější profese (politik, lékař, vědec,
umělec, manažer, diplomat…), věkovou strukturu (od 40 do 74 roků), zdravotní
stav (zdráv, mírně zvýšený krevní tlak, neurologické onemocnění končetin…),
vzhled (vlasatý, prošedivělý, na ježka, holohlavý, pokleslá hlava…), stav
( ženatý, rozvedený, znovu ženatý…). To nejdůležitější pro výběr prezidenta na
příštích pět let by mělo být jeho směřování a schopnost spojovat, sjednocovat
širokou názorovou škálu obyvatel k prospěchu celku.
Intelekt je důležitý, hrdé vystupování a vzhled imponují, ale státnická
moudrost se nedá ničím nahradit. Vybírejme pečlivě a s vědomím, kam si
přejeme v tomto složitém světě patřit. Zda do světa se svobodným přístupem k
informacím, svobodným pohybem, svobodou slova, vyznání či shromažďování,
nebo do východního světa, kde si vládcové vozí na zahraniční návštěvy své
sympatizanty, kde se víza, možnost studia či zaměstnání přidělují za loajalitu k
režimu a právo je podřízeno ideologii.
Šťastnou ruku při výběru prezidenta, aby si naše země nemusela znovu
prožít smutnější část své historie.
-jc-

Informace zúřadu městyse
 NOVÉ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY MĚSTYSE –
jedná se o Vyhlášku č. 2/2017 za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, která bude platit od roku 2018. Poplatek zůstal ve stejné výši 500,- Kč
(skutečnost je 647,- Kč na poplatníka). Dále je to Vyhláška č. 3/2017 o
stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území
obce České Heřmanice také s platností od roku 2018, kdy přibydou nová
sběrná místa a nové kontejnery pro tříděný odpad. O umístění sběrných míst
a kontejnerů budete včas informováni místním rozhlasem, letáky a SMS.
 NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ – městys České Heřmanice hledá zaměstnance
na pozici číšníka do provozovny pohostinství v Českých Heřmanicích na
poloviční úvazek s okamžitým nástupem. Vyučení v oboru kuchař – číšník
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výhodou, zdravotní průkaz podmínkou. Více informací na tel. 469 811 499
nebo 724 186 294.

-pe-

Telegrafické zprávičky z jednánízastupitelstva


















Dne 28. 08. 2017:
ZM schválilo:

Rozpočtové opatření č. 6/2017 v předložené podobě

nákup hliníkového žebříku 3x15 příček do výše 3.500,Kč do kulturního domu
vypsání výběrového řízení a text zadávací dokumentace a výzvy k výběrovému řízení na akci „Modernizace sběrného místa v Českých Heřmanicích“ – na pořízení manipulační techniky a velkoobjemových kontejnerů.
Dále ZM stanovilo 5 členů komise pro otevírání obálek a pro posouzení a
hodnocení přijatých nabídek (P. Eliáš, J. Balcarová, T. Jeřábek, L. Alertová, M. Eliáš)
nabídku na stavbu altánu na akci „Klidová zóna u katolického hřbitova v
Českých Heřmanicích“ ve výši 72.366,- Kč (R. Peška, Kamenná Horka 1)
finanční dar ve výši 5.000,- Kč pro Oblastní charitu Ústí nad Orlicí, Letohrad na podporu Domácí specializované hospicové péče, která pečuje o
pacienty, kteří jsou nevyléčitelně nemocní
nákup hliníkového vozíku na sudy za 660,- Kč bez DPH a elektrické grilovací desky za 3.954,- Kč bez DPH do naší hospůdky
finanční příspěvek na dětský letní tábor pořádaný v rámci celostátní hry
Plamen pro SDH České Heřmanice ve výši 3.000,- Kč
podání žádosti o dotaci ze Zelené úsporám na nevyužité objekty na akci
„Zateplení objektu čp. 1 v Českých Heřmanicích“
nabídku dotačního managementu (žádost o dotaci, výběrové řízení, administrace projektu) ve výši 163.000,- Kč (Ayming Česká republika s.r.o.,
Praha) a nabídku na zpracování energetického posudku na tuto akci ve
výši 19.000,- Kč bez DPH (Energetická agentura s.r.o., Praha) to vše na
akci „Zateplení objektu čp. 1 v Českých Heřmanicích“
nákup lakované škrabky do kuchyně MŠ do výše 20.000,- Kč
darovací smlouvu pro Velikoberezňanskou obecní radu, zastoupenou
Bohdanem Kyrlykem, předsedou obecní rady, Zakarpatská oblast, Velikoberezňanský rajón, Ševčenka 12, Velký Berezný na finanční dar ve výši
5.000,- Kč na financování vybavení mateřské školy ve městě Velký Berezný (zrušeno usnesení č. 71/2017)
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úhradu za natočení video spotu „Staročeský jarmark a fotbalová pouť“ ve
výši 5.140,- Kč (Vydavatelství P+R, Svitavy)
doplatek ve výši 968,- Kč s DPH za právní služby poskytované ve věci
Kupní smlouvy pozemek č. 46/2 v k.ú. Chotěšiny (JUDr. I. Drahošová,
Vysoké Mýto)
nákup 200 ks publikací (Mikulášský průvod na Litomyšlsku) týkající se
bývalé tradice i naší obce v hodnotě 5.000,- Kč od Regionálního muzea
v Litomyšli
uzavření dohody o provedení práce s J. Marcalem ml., České Heřmanice
88 na odborné práce na technice JSDHO
Kupní smlouvu na pozemek č. 354/28 o výměře 6 522 m2 a podílu 1/13
z pozemku č. 354/47 o výměře 70,69 m2 v k.ú. České Heřmanice mezi
městysem České Heřmanice a manželi Martinem a Martinou Klofandovými, Vysoké Mýto za celkovou částku 406.045,- Kč
podání žádosti o dotaci z programu OP Zaměstnanost v 77. Výzvě „Podpora zařízení péče o děti na 1. stupni základních škol v době mimo školní
vyučování mimo hl. město Prahu“ (objem žádosti 1.100.000,- Kč), kterou
zpracuje JD-dotace s.r.o., Skalice nad Svitavou za 26.900,- Kč a podání
žádosti o dotaci z Výzvy MAS Litomyšlsko – OPZ – Skloubení rodinného a pracovního života – I. (předpokládaný objem žádosti 900.000,- Kč).
V obou případech jsou podporovány aktivity – dohlídávání dětí na 1.
stupni ZŠ a příměstské tábory a dotace může činit 95%.
úhradu 5.500,- Kč za facilitaci Střednědobého strategického plánu městyse (Partnership – Evropská škola partnerství, z.s., Třebíč)
nabídku na vypracování směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu v ceně 950,- Kč (A. Petržela, Lutín)
honorář ve výši 20.000,- Kč pro kapelu UŠI Pardubice za vystoupení na
plesu Mikroregionu Vysokomýtsko
Smlouvu o zabezpečení reklamy ve výši 2.000,- Kč na Staročeském pouťovém jarmarku pro Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto s.r.o.
pořízení rychlovarné konvice do hasičárny Netřeby do výše 500,- Kč a
pořízení odpadkového koše k lavičce Na Kamenci u lipky
sponzorský dar ve výši 500,- Kč na fotbalový turnaj (Netřeby)

ZM jednalo:
o opětovném využití služeb energetického poradenství pod ochranou
energetických odborníků (Optimal-Energy.cz, a.s.) na zajištění ekonomicky výhodnějšího dodavatele elektřiny a zemního plynu

o přípravě žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova Pardubického
kraje na rok 2018. Po obsáhlé diskusi ZM pověřilo starostu a T. Jeřábka
připravit do dalšího jednání vhodnou akci do POV „Rekonstrukce kuchyně MŠ a ZŠ“
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o žádosti paní Mgr. M. Coufalové, České Heřmanice o využití pozemků
městyse č. 345/3 (jako přístupová cesta) a č. 354/20 pro možné uložení
inženýrských sítí pro výstavbu rodinných domů na pozemcích za místním
pohostinstvím č. 354/54, 354/53, 354/51 a 354/28. ZM souhlasilo s využitím těchto pozemků městyse pro budoucí stavebníky RD včetně pokácení
3 smrků ohledně přístupu na pozemky žadatelů. Dále se ZM shodlo, že
městys prozatím nebude řešit příjezdovou komunikaci k pozemkům
stavebníků
o cenové nabídce Tomáše Lamberského, Zámrsk na zhotovení dlážděné
plochy v CVA (pod fitness prvky). Bude oceněn menší rozsah plochy
o podmínkách prodeje pozemku č. 46/2 v k.ú. Chotěšiny dle
geometrického plánu č. 57-387/2017 o výměře 1 368 m2. ZM se shodlo
na obálkové metodě, přičemž nesmí být cena za pozemek nižší než
145.000,- Kč. Další podmínkou koupě pozemku je úhrada vkladu na
příslušný katastrální úřad, předkupní právo pro městys, smluvní pokuta
30.000,- Kč za nedokončení stavby RD do 4 let od podpisu kupní
smlouvy
o stížnosti na parkování před čp. 75 v Českých Heřmanicích, kde dochází
k parkování i na prostoru označeném bílým křížem. Česká pošta má
problém s vykládkou a nakládkou zásilek. Ke každému bytu bude nárok
pouze na jedno parkovací místo a jedno parkovací místo bude vyhrazeno
pro potřeby úřadu nebo uživatelům pošty v časově omezeném stání
o platbě za dopravu atrakce traktorem na Staročeský Jarmark v částce
3.680,- Kč (doplatek k dodané naftě) od B. Dlouhého, Borová. Starosta
zjistí obvyklou hodinovou sazbu za využití traktoru a pak to bude řešeno
o nabídce na pořízení Slunečních hodin (ZM nevyužije)
o aplikaci „Česká obec“ – komunikace s občany. (ZM nevyužije)
o umístění dřevěné sochy sv. Jakuba před kostelem Sv. Jakuba.

ZM vzalo na vědomí:
informaci o Ocenění v soutěži Vesnice roku 2017. Městys České
Heřmanice obdržel diplom komise za vytváření míst k setkávání

informaci o možnosti dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na KODUS
(Komunitní dům pro seniory) v programu „podpora bydlení 2017“
v podprogramu „Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2017“.
Starosta bude jednat s pí. Ulmanovou o zpracování podkladů

návrh geometrického plánu na rozdělní pozemku č. 1193/6

informaci k projektové dokumentaci, analýze a rozpočtu k akci „Městys
České Heřmanice – Realizace systému door to door a re-use centra“, která
byla podána v rámci žádosti o dotaci (objem žádosti 1.754.500,- Kč na
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dodávku, dvouosý vozík, paletový vozík s váhou, regály, rudl, notebook,
tiskárnu, telefon a dotace může činit 85%)
podání žádosti o přezkum posouzení bodového kritéria v rámci věcného
hodnocení na akci „Modernizace ZŠ České Heřmanice“
rozhodnutí Ministerstva kultury o poskytnutí finančního příspěvku ve
výši 50.000,- Kč z programu Podpora obnovy kulturních památek
prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na obnovu nemovité
kulturní památky – sýpky na st. p.č. 1/3, na akci: „České Heřmanice,
sýpka v čp. 49, sanace ohniska dřevokazné houby, stabilizace a
konzervace dřevěných konstrukcí“
informaci o podpoře v rámci dotace Ministerstva vnitra na pořízení
nového dopravního automobilu pro JSDHO České Heřmanice (příslib
dotace ve výši 450.000,- Kč)
informaci o kurzu „Jak zavádět aktivity sociální ekonomiky v řízení a
vedení obcí“
informaci o nepodání žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na
akci „Sociální zázemí u CVA“ (nelze sociální zázemí podpořit z MMR)
informaci o jednání s ředitelkami MŠ a ZŠ, které se uskutečnilo 22. 8.

Diskuse:
Plašilová I. upozornila na vyvrácenou dopravní značku u čp. 28 v Českých
Heřmanicích. Dále tlumočila stížnost obyvatel Borové na nekvalitní
posekání příkopů a ploch městyse na Borové.; J. Pánek se informoval na
opravu komínu v čp. 26 Netřeby (komín bude omítnut, je vydána revize).
Dále zazněla od J. Pánka informace o znečištění cesty Netřeby - Sloupnice
(ZOD Zálší). J. Pánek dále přednesl žádost o zakoupení rychlovarné
konvice do hasičárny Netřeby do výše 500,- Kč. Dále informoval o
znečistění odpadky u lavičky Na Kamenci u lipky. J. Pánek požádal o
sponzorský dar na fotbalový turnaj, který se uskuteční 9.9. na Netřeby.;
T. Jeřábek oznámil skácení suchých smrků u hasičárny a požádal o uzavření
hospody 2.9. (akce SDH České Heřmanice - ukončení prázdnin); Starosta
informoval ZM o tom, že od 7. 11. nastupuje na komplexní lázeňskou léčbu.
Dne 18. 09. 2017:
ZM schválilo:

Rozpočtové opatření č. 7/2017 v předložené podobě

vyhodnocení výběrového řízení dle výběrové komise (14.9.t.r) na akci
„Modernizace sběrného místa v Českých Heřmanicích“. Nejnižší cenovou
nabídku 653.500,- Kč bez DPH (790.735,- Kč s DPH) na dodávku 12 ks
velkoobjemových sběrných nádob na oddělený sběr odpadů podala
společnost Technocar s.r.o, Kroměříž a nejnižší cenovou nabídku
2.380.000,- Kč bez DPH (2.879.800,- Kč s DPH) na pořízení manipulační
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techniky podala společnost Manatech CZ s.r.o., Humpolec. Dotace bude
činit 85%
Aktualizaci č. 4 Místního programu obnovy venkova Městyse České
Heřmanice na období 2014 – 2020 s tím, že některé akce jsou již hotovy a
další akce je potřeba nově vložit či aktualizovat
podání žádosti o dotaci z rozpočtových prostředků Pardubického kraje v
rámci Programu obnovy venkova (POV) na rok 2018 na akci „Výstavba
odstavných ploch pro kontejnery na odpad“ v rozloze 160 m2. Akce „Rekonstrukce kuchyně MŠ a ZŠ“ není rozpočtově ani projekčně připravena
ohledně vnitřního rozvodu elektřiny, vody a kanalizace.
prodej pozemku č. 46/5 v k.ú. Chotěšiny o výměře 1368 m2 Davidu
Vérovi, České Heřmanice 91 v nabídkové ceně 177.000,- Kč. Dále ZM
schválilo cenovou nabídku na vyhotovení kupní smlouvy JUDr. Ivě
Drahošové, Vysoké Mýto ve výši 5.506,- Kč
„Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-122014501/VB/2 České Heřmanice, Chotěšiny, 46/2, Švarc“ se společností
ČEZ Distribuce, a.s., Děčín na pozemcích p.č. 46/2 v k.ú. Chotěšiny za
jednorázovou náhradu ve výši 1.000,- Kč
prodej pozemku č. 1193/54 v k.ú. České Heřmanice o výměře 211 m2
Janu a Zuzaně Němcovým, Vysoké Mýto v nabídkové ceně 5.275,- Kč (tj.
25,- Kč/m2)
cenovou nabídku na pořízení nábytku do jídelny ZŠ (5 ks stolů a 30 ks
židlí) ve výši 45.720,- Kč (Eso R – Market spol. s r.o., Hulín), čímž bude
o tuto částku navýšen příspěvek na provoz ZŠ a nábytek bude pořízen do
vlastnictví zřizovatele
výměnu dopravního zrcadla za 4.000,- Kč (Kalgus s.r.o. Ústí nad Orlicí)
nutného k vyjíždění od domů čp. 8, 9 a 10 na silnici II/317. Zrcadlo je
zašedlé a je velmi snížena viditelnost
Darovací smlouvu č. OŽPZ/17/23763 Pardubického kraje, Komenského
náměstí 125, Pardubice na poskytnutí peněžního daru ve výši 10.000,- Kč
za umístění v krajském kole soutěže „Vesnice roku 2017“
Darovací smlouvu pro Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě na 5 ks
ručně vyrobených hladkých pálených střešních tašek (bobrovky) a na 1 ks
ručně vyrobeného hřebenáče z barokní sýpky v Českých Heřmanicích
mimořádné odměny za rok 2017 v předložené podobě za práce pro
městys (Heřmánek, zeleň, veřejné osvětlení, kronika, internetové stránky)
cenovou nabídku Energetické agentury s.r.o., Praha na projektovou
dokumentaci na zateplení budovy na akci „Zateplení objektu čp. 1
v Českých Heřmanicích“ ve výši 59.000,- Kč bez DPH
cenovou nabídku Tomáše Lamberského, Zámrsk 173 ve výši 28.920,- Kč
na zhotovení dlážděné plochy (35 m2) v CVA (pod fitness prvky)
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pořízení zálohování dat z kamery v pohostinství za 3.000,- Kč bez DPH
(Donet Litomyšl)
Provozní řád tělocvičny městyse České Heřmanice
pořízení skartovačky na úřad ve výši 1.803,- Kč
Smlouvu o poskytnutí dotace č. KH/2017/24026 Pardubického kraje,
Komenského náměstí 125, Pardubice z rozpočtu Příspěvky a záštity
kanceláře hejtmana ve výši 10.000,- Kč na akci „Příprava a konání
Staročeského pouťového jarmarku dne 22. července 2017 v Českých
Heřmanicích“
Smlouvu o provedení divadelního představení Šemberova divadla Vysoké
Mýto „Limonádový Joe“, které se koná 13.10.2017, v částce 4.000,- Kč.
Dále ZM schvaluje občerstvení pro účinkující. ZD Zálší zajistí
autobusovou dopravu a distribuci plakátů.

ZM jednalo:
o registraci akce, rozhodnutí o poskytnutí dotace a výběrového řízení na
akci „Modernizace sběrného místa v Českých Heřmanicích“ dle výběrové
komise ze dne 14.9.2017

o Smlouvě o budoucí nájemní smlouvě pronajímatele T. Dlouhého,
Borová a L. Zemanovou, Makov na pronájem pozemků č. 562/2 a 562/3
v k.ú. České Heřmanice. ZM nesouhlasí s požadovanou cenou 4,- Kč/m2

o nabídce ČSOB na pořízení platebního terminálu do pohostinství. ZM
pověřilo starostu připravit nabídku a dohodnout podmínky

o žádost manželů Pekařových, Netřeby na garážování vozidla Velorex
v budově městysu. Navrženo parkování v sýpce (za 50,- Kč/ měsíc)

o žádosti J. Coufala, Chotěšiny na koupi pozemků p.č. 21/6 a 21/4 v k.ú.
Chotěšiny. ZM se shodlo, že městys t.č. nemá zájem prodat tyto pozemky

o nákladech a výnosech v odpadovém hospodářství za rok 2016, které
jsou podkladem pro výpočet výše poplatku pro rok 2018 za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů. Náklady: likvidace a odvoz odpadů =
400.417,- Kč bez doplatku za olakování kontejneru, fotopasti a pořízení
velkoobjemového kontejneru (87.270,- Kč). Výnosy: výběr poplatku,
poplatek podnikatelé a EKOKOM = 349.147,50,- Kč. Tímto bylo
odpadové hospodářství v roce 2016 ve ztrátě 51.242,50 Kč. Aby se ztráta
celkově pokryla, musela by sazba poplatku činit cca 647,- Kč. ZM se
shodlo, aby poplatek pro rok 2018 zůstal ve stejné výši jako v roce 2017,
tj. ve výši 500,- Kč


ZM vzalo na vědomí:
informaci o hospodaření naší hospůdky za měsíc srpen
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informaci o exkurzi v Sýpce z Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě dne
16.10.2017.

Diskuse:
I. Plašilová informovala o potřebě úklidu autobusové čekárny v Borové.
Dne 16. 10. 2017:
ZM schválilo:

nákup osobního automobilu Škoda Rapid Fresh Ambition 1,2 TSI 81 kW
6 Ma za 311.000,- Kč (Louda Auto a.s., Pardubice). ZM při koupi zvážilo
stáří automobilu, najeté km a výbavu. Dále ZM schválilo nákup zimních
pneumatik ve výši 5.000,- Kč a o převod automobilu ve výši 1.200,- Kč

povinné ručení vč. pojištění čelního skla a střetu se zvěří v roční výši
5.837,- Kč a havarijní pojištění (havárie, odcizení, živel a vandalismus)
v roční výši 7.065,- Kč se spoluúčastí 5 % min 5.000,- Kč oboje od
společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., Praha.

ZM mění Usnesení č. 172/2017 z 18.9.2017 a schvaluje novou cenovou
nabídku společnosti Eso R – Market spol. s r.o., Hulín na pořízení nábytku do jídelny ZŠ (5 ks stolů a 30 ks židlí) ve výši 51.070,- Kč. Dle
požadavku paní ředitelky ZŠ Mgr. J. Kafkové byly nově vybrány pevnější
desky stolu

Dodatek č. 1 ke smlouvě o sdružených službách elektřiny a plynu
společnosti Dobrá Energie s.r.o., Praha na sjednání individuální ceny
plynu (komodity) od 1.1.2018 do 31.12.2018 na 555,- Kč za MWh bez
DPH a stálý měsíční plat: 50,- Kč za měsíc bez DPH

pořízení reklamních předmětů – 200 ks tužek + 200 ks klíčenek celkem za
7.500,- Kč a 100 ks kuličkových per ve výši 2.000,- Kč

podání žádosti o dotaci z 3. výzvy Ministerstva životního prostředí
v oblasti podpory Realizace úspor energie v budovách veřejného sektoru
na akci „Zateplení objektu bývalé fary č.p. 1 v Českých Heřmanicích“.
Předpokládané vlastní zdroje městyse na kofinancování způsobilých a
úhradu nezpůsobilých výdajů ve výši cca 1.501.994,- Kč budou
vyčleněny z rozpočtů městyse v letech 2018 a 2019

pořízení 65 ks led žárovek ve výši 8.467 Kč s DPH (Neo-Neon s.r.o.,
Chrášťany), pořízení 10 ks kabelových přejezdů ve výši 4.296,- Kč
s DPH (Traiva s.r.o.,Ostrava), pořízení vozíku pod stoly (přeprava stolů
po sále kulturního domu) do výše 3.500,- Kč a pořízení vlnovce (odtah od
keramické pece) do výše 2.000,- Kč

prodej beránka I. Dočkalové za 60,- Kč/kg

úhradu za občerstvení ve výši 1.000,- Kč na akci Česko zpívá koledy

schvaluje změnu pracovní smlouvy s L. Dočkalovou (provozní v Naší
hospůdce) na dobu neurčitou.
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ZM jednalo:
o žádosti Rybářství Litomyšl s.r.o., o koupi části pozemku č. 1275/1 v k.ú.
České Heřmanice (84 m2 za 963,- Kč), kdy žadatel uhradí náklady na
geometrický plán a vklad do katastru nemovitostí

o nabídce na nákup stavební míchačky ve výši 2.000,- Kč. ZM nabídku
nevyužije.


ZM vzalo na vědomí:
informaci o dílčím přezkoumání hospodaření městyse České Heřmanice
za rok 2017 s výsledkem – nebyly zjištěny chyby a nedostatky

informaci I. Plašilové o výsledcích voleb do školské rady. Na další
jednání školské rady by byl rád přítomen starosta

o vyhotovených Průkazech energetické náročnosti budov (PENB) na
devět budov městyse (některé mají špatný energetický posudek)

informaci o aktuálních informacích Pardubického kraje o vyhlášení 3.
výzvy na kotlíkové dotace pro fyzické osoby

informaci o žádosti Textilní banky na humanitární sbírku šatstva v našem
městysu. ZM se shodlo nepořádat sbírku šatstva, protože v městysu je
několik kontejnerů na odložení ošacení, obuvi a hraček

informaci o plánu inventur na rok 2017.


Diskuse:
Starosta informoval ZM o jednání s vlastníky ohledně umístění pozemků a
komunikace v lokalitě „Farská zahrada“; MVDr. J. Cacek informoval o
řešení stížnosti občanů na nadměrný hluk od souseda (vyřešeno domluvou);
Starosta informoval ZM o požadavku na vyšší bránu na statku na Netřeby.
Bude řešeno na dalších jednáních ZM.; Starosta informoval ZM, že se stal 3.
místostarostou Sdružení místních samospráv ČR; J. Pánek upozornil na
poškozené rošty kanálů na Netřeby. ZM pověřilo zajistit opravu J. Pánka.
Dne 31. 10. 2017:
ZM schválilo:

Rozpočtové opatření č. 8/2017 v předložené podobě

Příkazní smlouvu na akci „České Heřmanice – pořízení dopravního
automobilu“ pro JSDHO České Heřmanice v částce 26.500,- Kč (JDdotace s.r.o., Skalice nad Svitavou) za dokumenty týkající se registrace
akce, realizace výběrového řízení, vydání Rozhodnutí o poskytnutí
dotace, žádosti o platbu, vyhotovení Závěrečné zprávy a finančního
vypořádání
ZM jednalo:
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o nabídce ČSOB na pořízení platebního terminálu do pohostinství.

ZM vzalo na vědomí:
zprávu starosty o činnosti ZM od 28.3.2017 do 30.10.2017

informaci o činnosti Sboru dobrovolných hasičů Netřeby, kterou přednesl
starosta sboru Lubomír Bečička. V současnosti má sbor 46 členů. Sbor se
podílí na kulturním dění v obci. Pestrost programů je pro všechny věkové
kategorie. L. Bečička seznámil s technickým vybavením SDH Netřeby

informace ředitelky Mgr. J. Kafkové o činnosti ZŠ v roce 2017 a
představila nejbližší připravované akce. Současně dochází do ZŠ 22 žáků
(ZŠ je dvoutřídní – 1.,2.,3.,4., a 5.ročník). V 1. třídě se učí 1. a 2. ročník,
třídní učitelkou je Mgr. Jaroslava Kafková. Ve 2. třídě je 3., 4. a 5. ročník
a třídní učitelkou je Mgr. Petra Malířová. Pedagogickým asistentem je
Karolína Roušarová. Škola je zapojena do několika projektů - Les ve
škole, škola v lese, dotované mléčné výrobky, Ovoce do škol, projekt
Čtení pomáhá - pomoc postiženým dětem, seniorům. Ve škole je možnost
navštěvovat kroužky angličtiny, flétny a počítačů. Příští školní rok bude
ZŠ navštěvovat více dětí a kapacita školy a družiny nebude stačit. Mgr.
J. Kafková informovala také o neaktuálních webových stránkách. Dále
Mgr. J. Kafková informovala o spolupráci mezi ZŠ a MŠ, která je velice
dobrá, o sponzorství manželů Jůvových a o školské radě (za ZŠ Mgr.
Petra Malířová)

informace ředitelky M. Flídrové o činnosti MŠ a společných akcích se ZŠ
(sportovní dopoledne se školáky, drakiáda). Školní rok MŠ zahájila v
počtu 28 dětí, což je plně obsazená kapacita MŠ. S MŠ Sloupnice
navštěvuje divadelní představení. Celoroční akce - Vánoční jarmark s
rozsvěcením vánočního stromu, karneval, besídka ke dni maminek,
celodenní výlet, rozloučení s předškoláky s přespáním v MŠ a
lehkoatletický trojboj, kterého se účastní okolní MŠ (Sloupnice,
Dobříkov, Tisová, Zámrsk). Dále M. Flídrová informovala o sběru
plastových víček a o soutěži ve sběru hliníku, ve které byli vyhlášeni
vítězové. M. Flídrová informovala také o vybavení MŠ

informaci o hospodaření naší hospůdky za měsíc září.


Diskuse:
Starosta – info k okružní čí průsečíkové křižovatce na náměstí; P. Bednář vánoční jarmark ZŠ a MŠ – ozvučení. Zajistí J. Rensa.; P. Bednář – vlastník
čp. 20 v Českých Heřmanicích – problémová osoba. Je potřeba ji oslovit a
probrat s ní problémy s okolními sousedy. Dále P. Bednář upozornil na její
zdevastovaný dům.; L. Kučera - dotaz, kde bude zaparkována veškerá
technika městyse?; B. Tichý - chodník ke katolickému hřbitovu a v nové
ulici. Starosta se seznámil s problematikou a upozornění na to, že auta stojí
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na chodníku! Tím dochází k poškozování chodníků.; L. Bečička – Netřeby u
čp. 32 - stání aut na chodníku a silnici. Tato situace je nepřehledná a
nebezpečná. Je potřeba jednat ev. s dopravním inspektorátem.; S. Bednářová
- pozvánka do knihovny i pro děti ze ZŠ.; M. Sobel – zarostlý břeh na
Pazderně - těžko řešitelná situace, zkrácení porostu asi na 1 m, konzultace
s p. Břeňovou.; Starosta P. Eliáš - informace ohledně sociálního podniku.; J.
Balcar - dotaz ohledně středového značení silnice u Cackových. Vhodná
spíše krajová čára - dop. konzultace s dopravním odborem.; M. Stančuková
- dop. informační cedule o směrech autobusových spojů na náměstí – t. č.
nepřehledné!
- jb -, -pe-

Sbor pro občanské záležitosti informuje

V září oslavil své životní jubileum 60 let pan Miroslav Doskočil
z Českých Heřmanic.
V listopadu oslavili své životní jubileum 60 let pan Josef Štulík
z Borové a 75 let paní Jindřiška Židová z Českých Heřmanic.
Jménem redakce všem jubilantům gratulujeme a přejeme hodně zdraví
do dalších let.

V říjnu se narodily manželům Šrutovým dcera Vanesa, manželům Bláhovým
syn Lukáš, manželům Jirsákovým syn Adam a Monice Bakešové a Jakubu
Holcovi dcera Karolína.
Rodičům gratulujeme a Vanese, Lukášovi, Adamovi a Karolíně přejeme
v životě hodně štěstí a zdraví.

V říjnu zemřela paní Marie Hudečková z Českých Heřmanic a pan František
Faltys z Chotěšin.
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- ak–
Dle plánu preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany pro rok
2017 městys zveřejňuje v měsíci prosinci následující článek:

Topíme tuhými palivy
I krátký pohled do statistiky nám prozradí, jak velký podíl na požárech
v domácnosti mají topidla. Přestože jsme se naučili využívat moderních zdrojů
tepla, ať už plynových nebo elektrických, jsou klasická kamna na uhlí stále
ještě rozšířena. A i když snad každý z nás je umí obsluhovat, položíme si
otázku, zda s nimi zacházíme tak, aby se nestala nebezpečím pro majetek a
lidské životy. Vždyť je používají zejména naši starší spoluobčané, kteří jsou
v případě požáru proti ohni téměř bezmocní. Navíc jednoduchost a technická
náročnost kamen na tuhá paliva přímo svádí k podcenění kontroly jejich stavu.
A tak věnujeme čas třeba svému vozu či složitým hračkám svých dětí, zatímco
návodu k obsluze a informační tabulce na topidle málokdy. O občasné péči o
stav a provoz ani nemluvě. Závada se pak projeví až při začátku topné sezóny,
kdy už je na opravy pozdě. Spoléháme tedy na štěstí, které ovšem může
navštívit už jenom ohořelé trosky.
Připomněli jsme si význam dobrého technického stavu kamen, kouřovodů
a komínů, vyjmenujeme si i některé další zásady pro jejich provoz. Častou
příčinou požáru bývá nesprávné umístění nábytku u kamen. Jinak řečeno,
přivoláme červeného kohouta všude tam, kde kamna těsně obklopíme
nábytkem, textiliemi, snadno hořlavými předměty nebo přímou zásobou uhlí či
dřeva. Málokdo se bude učit nazpaměť závazné vzdálenosti pro rozmístění
nábytku s ohledem na požární bezpečnost, respektujeme však již při zařizování
bytu zdravý rozum. Přečíst si nezbytné údaje proti případným následkům je
maličkost. Pozvánkou pro požár mohou být i oděvy, které se nad kamny suší a
spadnou na rozžhavený kov nebo se vznítí od sálavého tepla. Ke statisícové
škodě pak stačí, aby v kritické době nebyl nikdo na blízku.
Uvedené zásady platí v určité míře i pro ostatní typy topidel. Výsadou
kamen na tuhá paliva jsou žhavé uhlíky a popel, které mohou být příčinou
požáru tehdy, není-li pod topidlem nehořlavá podložka, přesahující dostatečně
jeho rozměr.
Nakonec několik slov o uskladnění uhlí. Je-li naskladněno ve vysoké
vrstvě nebo s velkým množstvím prachu, dochází k jeho samovznícení. Při
nedokonalém hoření navíc vzniká oxid uhelnatý, takže likvidace takového
požáru bývá spojena s bezprostředním ohrožením zasahujících osob. Uhlí vždy
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skladujeme odděleně od ostatních paliv a zejména je nutné oddělit skladované
dřevo. Uhlí neukládáme na podlahy, které jsou vysypány cihelnou drtí.
Připomeňme si ještě, že popel, zvláště žhavý, patří do kovových nádob a
také že ve sklepě s uhlím nám elektrická svítilna prokáže lepší službu než
svíčka, už proto že je mnohem bezpečnější.
Nepodceňujme nebezpečí spojená s topením v kamnech na tuhá paliva.
Vždyť opatrností a dodržováním našich rad můžeme snadno přispět k tomu, aby
se váš byt či domek nestal nakonec jen položkou smutné statistiky zmařených
hodnot, zdraví a lidských životů.
-pe-

Zprávičky ze školy a školičky
V říjnu jsme společně s mateřskou školou navštívili kozí farmu v
Lozicích. Děti měly možnost vyrobit si a ochutnat kozí sýr, podojit si kozy a
seznámit se s životem na farmě. Výlet si děti užily.
V listopadu proběhl tradiční Jarmark spojený s rozsvěcením vánočního
stromku na náměstí. Děti z mateřské i základní školy navodily svými
písničkami tu správnou vánoční atmosféru. Přítomní měli možnost zakoupit si
nejen výrobky našich dětí, ale i ochutnat vánoční dobroty. Chtěli bychom
poděkovat místním hasičům za půjčení a postavení stanu.
5. prosince přišel do školy i školky Mikuláš, čert a anděl. Za pěkné
básničky a písničky byly děti odměněny sladkou nadílkou.
Fotky z našich akcí si můžete prohlédnout na našich webových stránkách.
Přejeme všem lidem pohodové a klidné Vánoce a do nového roku hodně,
hodně zdraví.
- jk-, -mf-

TJ Sokol České Heřmanice
Je čas adventu a začínají přípravy na jedny z nejkrásnějších svátků v roce,
svátky klidu, míru a lásky. Možná to slýcháte a čtete velmi často a třeba to
někteří začínají považovat za klišé. Pojďme ale v tento předvánoční čas trochu
zpomalit, ne-li se úplně zastavit, zvednout oči a rozhlédnout se kolem sebe,
udělat radost někomu v rodině, ve svém okolí nebo třeba i někomu úplně
cizímu. Udělat radost neznamená někoho obdarovat hodnotným dárkem, ale
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věnovat mu třeba milý úsměv, pár vřelých slov, projevit zájem nebo strávit s
ním svůj volný čas. Proč ne třeba poklábosením, procházkou nebo sportem.
Proč někoho nevzít na akce, které pro Vás pořádáme ;-).
Co se událo?
Výlet na Dolní Moravu - 6. září pořádal TJ sokol výlet na Dolní Moravu.
I přes to, že nám počasí nepřálo, se výletu zúčastnilo přes 40 výletníku. Po
příjezdu na Dolní Moravu si mohl každý vybrat, kam se půjde podívat. Děti
využily různé atrakce a někteří využili pěší turistiku. Děkujeme IVECU za
poskytnutí autobusu, který byl zcela zdarma.
Lampiónový průvod – z lampiónového průvodu, který se tradičně konal
11. listopadu, se již stala krásná tradice. Letošní rok byl o to zajímavější, že k
nám dorazil i svatý Martin na koni. Bohatou účastí byli velmi mile potěšeni
nejen organizátoři, ale i svatý Martin. Vím to, říkal mi to osobně. Průvod jsme
zakončili na hřišti, kde jsme se všichni mohli občerstvit svařeným vínem a
vynikajícími pečenými rohlíčky.

Tradiční Mikulášský pinec cup – ano, pinec cup už proběhl, ale
výsledky vám bohužel nesdělím. Nebojte, lakomec nejsem, jen je v době psaní
článku sám nevím. Turnaj proběhl těsně po uzávěrce tohoto vydání. Z tohoto
důvodu, a možná trochu paradoxně, uvádím turnaj již v proběhlých akcích, i
když vám nic nového nesdělím. Nezoufejte ale, můžete navštívit naše stránky,
kde se výsledky určitě dozvíte.
Co připravujeme, na co se těšit?
Abychom sportovně nezaháleli ani v průběhu zimy, připravili jsme pro
Vás několik lehce sportovních akcí. I teoretická příprava na novou sezónu je
důležitá, a proto jsme zorganizovali i několik besed na sportovní témata.
Samozřejmě nesmíme zapomenout ani na zábavu a trochu toho úřadování.
 12. ledna - beseda s první Češkou, která absolvovala cestu kolem světa na
kole (pozvánka na konci textu)
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 3. března – fotbalový diskoples
 13. března – přednáška o Nordic walking – chození s hůlkami – vstupné
zdarma
 16. března – valná hromada TJ Sokol
 veřejné bruslení a plavání – toto bychom pro vás rovněž rádi zorganizovali,
nicméně pevné datum ještě nebylo stanoveno
O všech výše uvedených akcích se včas dozvíte na našich stránkách nebo na
našem facebooku.
Naše oddíly
Na úvod mám pro naše čtenáře dvě smutné zprávy. Smutnější je, že se
oboje týká našich malých sportovců.
Cvičení malých dětí
Od října, pro malý počet cvičenců, skončilo po více jak 10 letech cvičení
našich malých dětí, což je opravdu velká škoda. Kdyby měl někdo nějaký nápad
a chuť zkusit s dětmi jiné cvičení, které by mohlo nejen děti, ale i rodiče
zaujmout, budeme rádi. V takovém případě prosím kontaktujte kteréhokoliv
člena výboru.
Fotbal – mladší žáci
Druhá pro nás také bolestivá zpráva je, že jsme museli předčasně ukončit
sezónu našich mladších žáků. I přes příznivé předpoklady před začátkem
sezóny jsme po jejím začátku čelili nejen malé účasti hráčů na trénincích, ale
velké problémy jsme měli i se zabezpečením dostatečného počtu hráčů na
zápasy. Vzhledem k téměř likvidačním pokutám za případné kontumace nebo i
přeložení zápasů jsme museli učinit bolestivé rozhodnutí a novou sezónu
ukončit. V současné době uvažujeme opět o znovuzavedení fotbalu pro mladší
hráče a navázat tak na snahu malou kopanou opět vrátit do Českých Heřmanic.
Návrat s jistotou slíbit nemůžeme, ale pokud se tak stane, nebude to
jednoduché, a dovolte mi napsat, že bez dostatku zapálených hráčů, ale i
podpory rodičů toto považuji za téměř nemožné. Kdo by měl chuť se do toho s
námi opět pustit, ozvěte se.
Fotbal muži
Od posledního vydání Heřmánku odehráli naši muži zbylých sedm utkání
podzimní části soutěžního ročníku 2017/2018. Z možných 21 bodů jsme
vytěžili slibných 16 bodů. Smolná dvě zaváhání nás potkala v domácím utkání
se znovu založenou rezervou Ústí nad Orlicí C a na hřišti Tatranu Lichkov, kde
jsme se nesešli v ideální sestavě. Ve zmiňovaných zápasech chybělo pomyslné
štěstí, především s Ústím nad Orlicí, se kterým jsme neproměnili výrazně vyšší
počet šancí než soupeř. S bilancí sedmi výher, tří proher a jedné remízy
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hodnotíme podzimní část pozitivně. V polovině soutěže se nacházíme na
slibném 3. místě se ztrátou sedmi bodů na vedoucí duo. Děkujeme všem
fanouškům za podporu v letošním roce a budeme rádi za vaši podporu i v roce
2018, ve kterém se pokusíme udržet ve slibně rozehrané soutěži třetí příčku.
Fotbal ženy
Dali jsme si na podzim menší pauzu a od prosince už se zase každý
čtvrtek od 18:00 budeme scházet v tělocvičně. Nové fotbalistky mezi sebou rádi
uvítáme.
Pravidelná cvičení
I přes zimu si můžete každý týden zajít zasportovat. Rádi uvidíme nové
tváře. Pravidelně se scházíme takto:
Volejbal – pondělí, 19:00-21:00, tělocvična
Nohejbal – úterý, 18:00-19:30 tělocvična
Stolní tenis – středa, 18:00-19:30, tělocvična
Vybíjená – středa, 19:30 – 20:30, tělocvična
Fotbal ženy – čtvrtek, 18:00 – 19:30, tělocvična
Fotbal garda – neděle, 9:30 – 10:30, umělka
Na závěr mi už nezbývá nic jiného než vám popřát příjemné svátky, klid,
pohodu, radost ze života šťastný Nový rok a hodně zdraví. A taky trochu toho
sněhu. Možná nejen kvůli dětem, silničáři prominou, toho sněhu trochu více.
Přeci jen bychom si mnozí z nás rádi zaběžkovali, zasjezdovali, postavili pár
sněhuláků nebo si jen tak zablbli ve sněhu.
Za Váš TJ Sokol KŠ

SDH České Heřmanice zve své členy na

Výroční valnou hromadu,
která se uskuteční v pátek 12. ledna 2018 od 19.00 hod.
v hasičárně.
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Koledníci se již „chystaj“
Tříkrálová sbírka se v Českých Heřmanicích uskuteční v sobotu 6. 1.
2018. Děti, doprovod, organizátoři i příjemci darů se už těší a s nadějí očekávají
velkorysou štědrost jako v několika předchozích letech. Záměry využití
darovaných prostředků jsou podobné jako minulé roky – sociálně terapeutické
dílny, domácí hospicová péče, úprava Centra pod střechou, občanské poradny
nebo charitní péče a řada dalších.
Průkazná využitelnost vybraných prostředků je jedním z důvodů přispět
potřebným. Případná změna termínu (třeskutý mráz…) by byla oznámena
veřejným rozhlasem.
-jc-

Adventní čas
Listopad, prosinec, nejsmutnější měsíce s nejkratšími denními paprsky
slunka a nejdelšími nočními temnotami. Navzdory tomu čas největší naděje,
očekávání, těšení se na příchod světla, lásky, radosti a překvapení. Každý rok
máme možnost podlehnout předvánočnímu závodění v úklidu, nákupech,
vaření, pečení, nestíhání a stresování, co už naši sousedé a příbuzní zařídili…
Anebo se můžeme zkusit ztišit, přemýšlet o krásách života, vracet a napřimovat
vztahy, které se nám pokazily nebo vymkly z rukou či ze srdce, občas si
zazpívat nějakou koledu, či lidovou vánoční z našeho dětství, setkávat se
s ostatními lidmi a navzájem dělat maličké radosti a naslouchat lidským přáním,
osudům nebo skrytým bolestem, aby se svět stal i díky nám místem laskavého
přebývání
na
Zemi.
Na
prahu
letošního adventu
nás mile naladil
večer s komorním
sborem
Pohoda
z Brandýsa. Svým
repertoárem
i
pěveckým
nadšením vytvořil
krásnou pohodu a srdečnou atmosféru pro další týdny. Nám starším připomněl
umění spojené se společným zaujetím a snažením pro dobrou věc a zároveň
povzbudil k vděčnosti, že se můžeme scházet, že se navzájem máme a žijeme
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v době a místech dostatku a míru.
Krásný adventní čas plný prostého očekávání.
-mc-

Limonádový Joe
V pátek 13. října jsme přivítali ochotníky z Vysokého Mýta
s představením Limonádový Joe.
Příběh, melodie jistě známý a v podání divadelního spolku Šembera téměř
profesionálně nastudovaný muzikál.
Herci, kteří zde vystupovali, si velmi pochvalovali milou a vstřícnou
atmosféru v Českých Heřmanicích. Tuto zkušenost mají zde již opakovanou a
proto předávám dále.
Všem tedy díky, hercům i publiku.
-mn-
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Medailon Terézy Novákové
Teréza Nováková, narozená dne 31. července 1853 v Praze, zemřela
13. listopadu 1912 v Praze, byla česká spisovatelka s regionálním zaměřením
na okolí Litomyšle a Proseče, představitelka realismu a tzv. venkovské prózy.
Byla aktivní členkou ženského emancipačního hnutí. V roce 1876 přišla se
svým manželem do Litomyšle. Nejdříve těžko hledala jakýkoli vztah k místu,
který se stal na několik let jejím domovem. Hluboké české národní cítění
přetvořilo postupně získané místní znalosti v oceňované umělecké zobrazení
v beletristické tvorbě. Kraj a místní obyvatele si postupně zamilovala,
opakovaně se sem vracela a posléze se natrvalo usadila v Proseči u Skutče.
Hrdinové jejích románů a povídek jsou skuteční lidé, kteří žili a prožili své
životy tak, jak o nich Teréza Nováková psala.
Tak si také vybrala pro svoji povídku Babička Divišova starobylý rod Šplíchalů
ze Sloupnice. Šplíchalovi vystupují v povídce pod jménem Divišovi.
„Statek Divišů počítali všichni za nejpřednější; měli tam nejen všeho, ale měli
ještě k tomu vždycky něco zvláštního, co po nich nikdo nedokázal. První sázeli
řípu – cukrovku a podařilo se jim na ní mnoho vydělati, ač jiní se s ní později
zakopali. Pak zase měli úlů, že med daleko prodávali; nynější hospodář
dokonce počal pěstovati révu a tlačil z ní víno, ač se mu nepřející posmívali, že
do něho přidává cukru a jako by na tom ještě neměl dosti a chtěl se zrovna
vrchnosti rovnati, zařídil si za sadem srnčí ohradu!
I rod Divišů byl v obci považován za tak znamenitý jako statek jeho. Když
přestala robota, volen »představený« ne z rychty, která jindy obecní věci
spravovala, ale ze statku u Divišů, a nyní již byl z něho třetí starosta. Lidé si
povídali, že jsou někde peníze a jinde rozum, - ale u Divišů že je pohromadě
obojí. Umějí poraditi sobě i jiným, umějí i pomoci, - a mají z čeho!“
Významným pramenem historie rodu Šplíchalů je Kronika rodu Šplíchalova v
Dolní Sloupnici č. 6 dříve č. 53, 84 a 231, kterou na základě starých záznamů a
svých pamětí sepsal Václav Šplíchal, rozený r. 1861 pro svého vnuka Jana
Šplíchala, roz. r. 1911 a jeho potomky, čili další dědice jména a statku. Václav
byl nejmladší syn Anny Šplíchalové Čapkové, podle Terézy Novákové Babička
Divišová. Kronika uvádí nejstarší záznam pamětí z roku 1662. Dnes nelze
s jistotou určit, kdo byl první Šplíchal na statku. Je zde zmiňován Jan Šplíchal,
otec Mikuláše. Mikuláš převzal grunt 3. 2. 1714.
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Postupně grunt po Mikulášovi převzali: Václav 1775, František 1786, Josef
1806, Jan 1842, Václav 1885, Jan 1907, který však v roce 1923 zemřel a
dědicem statku se stal Jan narozený v roce 1911. Jan, ctící odkaz předků, se stal
obětí akce K – Kulak, kdy byl v 50. letech se svojí rodinou násilně ze Sloupnice
vystěhován. Akce K znamenala trvalou likvidaci starých selských tradic
reprezentovanou rodem Šplíchalů, staletých rodových svazků a venkovského
způsobu života. V důsledku této akce došlo k zániku venkova v jeho pravém
slova smyslu. Jan Šplíchal a jeho syn, který byl legitimním dědicem statku, se
již do Sloupnice nikdy nevrátili, protože zemřeli dřív, než jim to nové
společenské poměry po roce 1989 dovolily.
Dnes na rodovém statku přímí potomci Šplíchalů již nežijí. Ostatní potomky
rozvětveného rodu najdeme kromě Sloupnice v Heřmanicích, Chotěšinách, atd.
Společný původ spojuje s rodem např. významný malíř Jan Šplíchal nebo
umělecký fotograf Jan Šplíchal. Společným předkem je Josef Šplíchal, který
převzal grunt v roce 1806.

Umělecké nadání se projevilo nejen u výše jmenovaných, ale třeba také u synů
Anny Šplíchalové, rozené Čapkové, tedy babičky Divišové z povídky Terezy
Novákové. Nejstarší syn Jan, který zdědil statek č. 30 v Českých Heřmanicích
po svém dědovi z matčiny strany z rodu Čapků, vyobrazil v 10 letech
Mikulášský průvod. Popis průvodu zaznamenal pro Musejní spolek v Litomyšli
podle ústního podání Jana Švába, dlouholetého obecního písaře v Heřmanicích,
Jan Šplíchal statkář v Heřmanicích č. 30. Dokument se dnes nachází v Archivu
města Litomyšl. Zmínky o průvodu se je možné rovněž dočíst v povídce
Babička Divišova. Popis průvodu podrobně popisuje i Václav Šplíchal ve své
rodinné kronice.
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Regionální muzeum v Litomyšli má ve svých sbírkách Mikulášský průvod,
který pravděpodobně namaloval bratr Jana Šplíchala, Josef Šplíchal z Chotěšin.
Originál obrazu bude možné shlédnout na výstavě od 26. 11. 2017, kterou
zmiňované muzeum v Litomyšli pořádá. Přijďte se podívat.

Pro obyvatele Sloupnice má velký význam obraz Žně, který namaloval malíř Jan Šplíchal, jistě se
zde ještě mohou někteří poznat nebo alespoň své předky. Autorem fotografie je Jan Šplíchal,
umělecký fotograf, synovec malíře.
Podrobně se dílem malíře Jana Šplíchala ve své diplomové práci zabývá Edita Mikolášková - Jan
Šplíchal (1894-1942), malíř krajiny a vesnického života - jeho život a dílo v kontextu doby
Autorka článku: Ing. Eva Outlá, praprapravnučka Anny Šplíchalové Čapkové, dle Terézy Novákové
Babičky Divišová a prapravnučka Josefa Šplíchala z Chotěšin.

Osobní automobil Škoda Rapid pro potřeby městyse
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