Heřmánek
čtvrtletník obce České Heřmanice 3 / 2017

1

Z obsahu:
Kam se ubíráš?

3

Informace z úřadu městyse

3

Telegrafické zprávičky z jednání zastupitelstva

4

Sbor pro občanské záležitosti informuje

14

Kuřáci a požární ochrana

15

Zprávičky ze školy a školičky

16

TJ Sokol České Heřmanice

16

Hasičské zprávy

20

14. Mikulášský pinec cup

21

Limonádový Joe aneb Koňská opera

22

Sraz rodáků 17. června Chotěšiny

23

Příměstský tábor Letem světem

23

Ohlédnutí za staročeským jarmarkem

26

Zprávičky od čápů

27

Taneční kurzy pro dospělé

28

Halloweenská oslava

29

Svatomartinský lampiónový průvod

30

Naše hospůdka

31

Vánoční jarmark

32

Komunitní škola připravuje

33

Keramika pro děti a dospělé

33

Poskytování domácí zdravotní péče

33

Linka důvěry

34

Foto Vesnice roku 2017

35

Dětem

36

2

Kam se ubíráš ?
Moudří muži (i ženy) historie přirovnávají život k cestě, putování,
směřování… Lhostejno, jedná-li se o život jednotlivce, obce, státu nebo celého
světa. A ve všech dobách si otázku směru vybrané cesty pokládají snad všichni
lidé, přinejmenším o svém životě nebo životě svých blízkých. Jedni věří
evoluci, jiní ve vyšší moc, radikální doufají v revoluci. Žádný ale
nezpochybňuje důležitost chování a rozhodování osoby, skupiny lidí nebo
celého národa.
A jelikož jsme každý trochu jiný, našli bychom 360 stupňů individuálních
směřování. Člověk ale mimo svou individuální jedinečnost je též tvorem
společenským. Potřebuje se sdružovat, vytvářet komunity. Tím se nejméně na
polovinu zúží zvolený směr. Podobná redukce možností je spojena s řadou
daných, neovlivnitelných skutečností – jsem muž či žena, žiji v bohaté Evropě
či chudé Africe, jsem zdravý, mladý, šikovný či nemocný, starý, nešika…
Aby se každý jednotlivec měl možnost rozhodnout sám o své cestě, musí
pro něj být vytvořeny obecné podmínky v prostředí, ve kterém žije. U nás
v Evropě to jsou základní svobody a práva. Samozřejmě i základní povinnosti.
Správa věcí veřejných by měla vždy odrážet základní životní touhy všech
skupin populace. Vyjádřit je mohou nejrůznějšími způsoby. Psaním do médií,
veřejnými diskusemi, povídáním v hospůdce, peticemi. Nejúčinnější a také
k tomu nejvhodnější cestou je svobodná volba svých zástupců do správních
orgánů obce, kraje, státu. Nevyužít tuto možnost se rovná rezignaci na
vytouženou životní cestu. Názorová pestrost zvolených správců je zárukou
spokojeného života všech. Nenechme se ohloupit jednoduchými,
populistickými „kecy“ těch, kdo rychle a jednoduše vše zařídí. Správa věcí
veřejných je věc velmi složitá. Je ale z velké části v našich rukou.
-jc-

Informace zúřadu městyse
 KOMPOSTÉRY“ – informujeme Vás, že městys neobdržel
dotaci na pořízení kompostérů v rámci akce Bioodpady v
Mikroregionu Vysokomýtsko, protože tato akce nebyla podpořena ve 40. výzvě. Důvodem byl nedostatek finančních prostředků na pokrytí všech podaných žádostí. Nicméně zastupitelstvo rozhodlo o podání další žádosti o dotaci do 68. výzvy v rámci akce Prevence vzniku odpadů v Mikroregionu Vysokomýtsko. Městys žádá o dotaci na 110 kompostérů.
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 „XV. PLES MIKROREGIONU VYSOKOMÝTSKO“ – dovolujeme si
Vás pozvat na 15. ples Mikroregionu Vysokomýtsko, který se u nás bude konat již potřetí. Udělejte si čas v sobotu 4. listopadu od 20 hodin a nebudete
litovat. K poslechu a tanci hraje vynikající pardubická kapela UŠI a k předtančení bude prezentována Česká beseda v podání taneční skupiny TJ Orel
Vysoké Mýto. Svoji chvíli slávy si při vystoupení užijí i „naše děvčata
z Hoštic“. V rámci plesu bude losována bohatá tombola. Naše hospůdka připraví výborná jídla k večeři a ke kávě napeče své skvělé cukrářské výrobky
paní Lída. Připravujeme i nějaké společenské hry během plesu. Předpokládaná cena vstupenky s místenkou bude 120,- Kč. Přijďte se pobavit.
 PODĚKOVÁNÍ – tímto bychom chtěli poděkovat Milanu Marečkovi (Chotěšiny čp. 5) za to, že bezplatně poskytl svůj pozemek na doprovodné akce
v rámci oslav výročí 710 let od první písemné zmínky o obci Chotěšiny spojené se srazem rodáků.
 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
výhodou, zdravotní průkaz podmínkou. Více informací na tel. 469 811 499
(přesměrováno na provozní L. Dočkalovou).
 VESNICE ROKU – městys České Heřmanice v letošním ročníku soutěže
Vesnice roku 2017 Pardubického kraje získal diplom „za vytváření míst k setkávání“ a s tím spojený dar od Pardubického kraje ve výši 10.000,- Kč (viz
str. 35). Současně s Heřmánkem jste obdrželi i brožuru o obcích zúčastněných v letošním krajském kole.

-pe-

Telegrafické zprávičky z jednánízastupitelstva
Dne 22. 05. 2017:
ZM schválilo:

Rozpočtové opatření č. 3/2017 v předložené podobě

Smlouvu o poskytnutí účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných
hasičů obce z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2017 pro JSDH
Netřeby ve výši 20.000,- Kč (elektrocentrály s příslušenstvím a kalového čerpadla)
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 cenovou nabídku na pořízení elektrocentrály, osvětlovací techniky a
kalového čerpadla pro JSDHO Netřeby za 53.495,- Kč s DPH (S&E Solutions s.r.o., Litomyšl)
 cenovou nabídku na zpracování žádosti o dotaci vč. veškerých příloh a
registrace akce v rámci záměru „Pořízení dopravního automobilu pro
JPO“ ve výši 8.900,- Kč (JD-dotace s.r.o., Obora)
 cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace pro stavební
povolení a na územní souhlas na vodovodní a kanalizační přípojku,
inženýrskou činnost, vč. poplatku stavebnímu úřadu, to vše na akci „Rekonstrukce sýpky, kulturní památky na pozemku p.č. st. 1/3 České Heřmanice" ve výši 54.500,- Kč (Ing. arch. Barbora Šedová, Vysoké Mýto)
 cenovou nabídku na natočení video spotu „Výročí 710 let Chotěšin“ ve
výši 5.300,- Kč (Vydavatelství P+R, Svitavy)
 cenovou nabídku na pořízení nábytku do třídy ZŠ (5 ks skříní) ve výši
32.432,- Kč vč. DPH (JR INTERIER, Ing. Radim Voříšek, Vysoké
Mýto)
 Dodatek ke smlouvě číslo 87614 ze dne 24. 5. 2011, kterým dochází ke
snížení ceny tarifu pro starostu na 509,15 Kč s DPH v trvání 24 měsíců
(O2 Family, s.r.o., Praha 4)
 Smlouvu o zajištění zpětného odběru elektrozařízení (ELEKTROWIN
a.s., Praha 4). Doposud nasbíraný elektroodpad ve sběrném místě Netřeby čp. 26 bude předán ke zpětnému odběru prostřednictvím SDH Netřeby
 cenovou nabídku na akci „Herní a fitness prvky na hřišti u CVA a MŠ“
ve výši 228.332,- Kč vč. DPH. Jedná se o 3 herní a 2 fitness prvky na
hřišti u Centra volnočasových aktivit a na zahradě MŠ (ALESTRA
s.r.o., Kuřim)
 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a
smlouvu o právu provést stavbu č. IE-12-2006332/VB/1 (kabelové vedení a oprava venkovního vedení v místní části Borová) na pozemcích
městyse KN č. 567, 570, 571/1, 571/2, 571/3, 571/4, 571/5, 573/1,
573/2, 660, 1288/2, 1326/1 a 125 v k.ú. České Heřmanice za jednorázovou náhradu ve výši 5.100,- Kč (ČEZ Distribuce a.s., Děčín)
 pronájem tělocvičny od 3. 6. do 4. 6. pro 40 osob za cenu 1.000,- Kč +
energie + náhrada ev. škod
 zapojení městyse do projektu „Vzdělávání praxí pro zvýšení zaměstnanosti“ – odborná stáž – pozice asistentka
 nákup stolů (25 ks) a židlí (100 ks) do pohostinství (výčep a salonek) ve
výši 136.068,- Kč vč. dopravy bez DPH (DÁL, Lanškroun) a nákup
nůžkového stanu (3x6 m) v barvě modré v ceně 4.990,- Kč vč. DPH
(Patrik Chovanec, Sveržov 68)
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 cenovou nabídku na podlahářské práce (položení lina) ve výdejně obědů
v hasičské zbrojnici v Chotěšinách ve výši 19.090,- Kč (PODLAHY
LOUKOTA, Jiří Loukota, České Heřmanice)
 Jana Rensu jako správce KD od 1. 7. 2017 s odměnou 80,- Kč/hod po
zdanění.
ZM jednalo:
 o nabídce na koupi pozemku č. 354/28 a 1/13 pozemku č. 354/47 v k.ú.
České Heřmanice s tím, že vlastník neakceptoval nabízenou cenu
městyse 89,- Kč/m2 a trvá na ceně v minimální výši 100,- Kč/m2. ZM
se po delší diskusi shodlo, že nabídkovou cenu 89,- Kč/m2 nebude
navyšovat a od jednání o koupi předmětných nemovitostí odstupuje
 o žádosti Klubu RADOST, Prostějov o příspěvek na činnost. Na návrh
J. Pánka se shodlo, že bude podporovat organizace a občanská sdružení
v nejbližším okolí
 o možných uchazečích o zaměstnání v rámci veřejně prospěšných prací
(VPP). ZM se po diskusi shodlo požádat ÚP o umístění uchazeče o zaměstnání J. Šemorové, Tisová na zbývající pracovní místo v rámci VPP.
Starosta předal ZM informaci, že prozatím ÚP nikoho nedoporučil k výkonu Veřejné služby
 o žádosti J. Němce o koupi části pozemku městyse č. 1193/6 v k.ú. České Heřmanice. ZM pověřuje starostu městyse jednat s J. Němcem o
prodeji za 25 Kč/m2. Žadatel uhradí náklady na geometrický plán a
vklad do katastru nemovitostí. Dále starosta vyvěsí záměr o prodeji části
tohoto pozemku
 o možném pořízení altánu na akci „Klidová zóna u katolického hřbitova
v Českých Heřmanicích“ – pořízení altánu. Bude řešeno na dalším
jednání ZM.
ZM vzalo na vědomí:
 informaci o vratce dotace ohledně plátcovství DPH městyse na „Zateplení budovy čp. 99 v Českých Heřmanicích s pořízením nízkoemisního
spalovacího zdroje“ ve výši 14.566,14 Kč (SFŽP) a 247.626,48 Kč
(FS). K tomu by městys měl obdržet vratku DPH od finančního úřadu
ve výši 316.745,68 Kč. Starosta dále informoval ZM, že vratka DPH od
FÚ na akci „ Zateplení kulturního domu v Českých Heřmanicích“ činila
496.631,84 Kč
 hospodaření naší hospůdky za měsíc duben.
Diskuse:
Starosta městyse informoval ZM o Kontrole podle § 33 zákona
č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový
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zákon) dne 5. června 2017; Starosta informoval o jednání s ředitelkami
MŠ a ZŠ, které se uskutečnilo 2. 5.; Starosta informoval ZM o doplnění
žádosti č. 1 „Modernizace sběrného místa v Českých Heřmanicích“;
J. Balcarová informovala ZM o požadavcích TJ Sokol - oprava žebřin,
sprchové závěsy do tělocvičny a další klíče od tělocvičny (zajistí
J. Balcarová), pořízení poliček na poháry a možnost zavěšení diplomů na
zeď. Dalším požadavkem TJ Sokol je instalace vodovodního kohoutku na
dvoře školy pro potřeby uživatelů CVA v ceně do 2.000,- Kč, ZM
souhlasí s požadavky TJ Sokol; Starosta požádal T. Jeřábka o odstranění
nedodělaných prací v hasičské zbrojnici v Chotěšinách; Starosta
informoval ZM o schválených dotacích pro městys v roce 2017 –
„Staročeský pouťový jarmark“ – dotace ve výši 10 tis. Kč v rámci
dotačního programu „Podpora aktivit živého venkova v roce 2017“ od
europoslance JUDr. Polčáka ze SMS ČR, „Oprava sýpky“ – dotace 100
tis. Kč od Pardubického kraje a 50 tis. Kč od Ministerstva kultury přes
ORP, „Herní a fitness prvky na hřišti u CVA a MŠ“ dotace 110 tis. Kč z
POV Pardubického kraje a dále informoval o přidělené dotaci pro KŠ ve
výši 30 tis. od Pardubického kraje na „Tábor“ (žádala KŠ); Starosta
městyse informoval ZM o nabídce na zhotovení obrazů z dodaných
fotografií společností ACAP z.s., Brušperk. ZM prozatím nabídku
nevyužije; Starosta informoval ZM o podané přihlášce do soutěže
„Vesnice roku“. Je přihlášeno 27 obcí.; Starosta požádal ZM o úhradu
ubytování na LeaderFestu z 31.5. na 1.6. (školení kryto rozpočtem);
Starosta navrhl ZM, aby byly prodávány vajíčka z chovu slepic z čp. 26
Netřeby za 3,- Kč/kus.; Starosta informoval ZM o platbě P. Matoušovi za
zhotovení obrub u kolotoče v CVA ve výši 1.200,- Kč po zdanění.;
Starosta informoval ZM o změně termínu fotbalové poutě z 29.7. na 22.7.
ZM se shodlo přesunout na stejný den termín Staročeského pouťového
jarmarku.; J. Balcarová vznesla dotaz na instalaci dopravní značky (zákaz
stání) u fotbalového hřiště – podklady má p. Machek, bude projednáno
následně na dopr. inspektorátu, v jednání; J. Pánek vznesl dotaz na
instalaci lavičky kolem lípy směrem Netřeby – Sloupnice (J. Pánek zajistí
cenové nabídky).
Dne 19. 06. 2017:
ZM schválilo:
 Rozpočtové opatření č. 4/2017 v předložené podobě
 hospodářský výsledek za rok 2016 z hlavní činnosti městyse – zisk ve
výši 3.529.845,95 Kč, ztrátu z hospodářské činnosti městyse ve výši
209.540,20 Kč, hospodaření příspěvkových organizací – ZŠ zisk
17.569,45 Kč a MŠ zisk 15.082,11 Kč, nesplacené úvěry městyse
890.700,- Kč na kanalizaci. Dále ZM schválilo závěrečný účet Městyse
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České Heřmanice za rok 2016 bez výhrad. Součástí závěrečného účtu je
zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok 2016 se závěrem, že při přezkumu nebyly zjištěny chyby a nedostatky
 účetní závěrku městyse za rok 2016. K projednání závěrky byly
předloženy tyto dokumenty: Inventarizační zpráva za rok 2016, Rozvaha
s přílohou za rok 2016, Výkaz zisku a ztráty za rok 2016 a Zpráva o
výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok 2016
 předloženou Smlouvu č. OŽPZ/17/22453 o poskytnutí dotace v rámci
Programu obnovy venkova Pardubického kraje na akci „Herní a fitness
prvky na hřišti u CVA a MŠ“ (Pardubický kraj, Pardubice). Dotací v
maximální výši 110.000,- Kč je možné krýt 50 % ze skutečných nákladů
na tuto akci v roce 2017
 Smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy na koupi části pozemku
č. 354/28 o výměře 6 550 m2 a podílu 1/13 z pozemku č. 354/47 o
výměře 70,69 m2 v k.ú. České za celkovou částku 405.925,- Kč (vlastníci
Martin Klofanda a Martina Klofandová, oba Vysoké Mýto)
 nabídku na vyhotovení geometrického plánu na oddělení části pozemku
č. 354/28 v k.ú. České Heřmanice v částce 6.800,- Kč bez DPH
(GEODÉZIE CINDR s.r.o., Česká Třebová)
 nabídku na vyhotovení geometrického plánu na oddělení části pozemku
č. 46/2 v k.ú. Chotěšiny 6.000,- Kč bez DPH (GEODÉZIE CINDR s.r.o.,
Česká Třebová)
 Dodatek ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě na pozemek č. 46/2 v k.ú.
Chotěšiny spočívající v prodloužení lhůty na uzavření kupní smlouvy
(31.8.2017) a možné navýšení kupní ceny o elektroměrový pilíř
 ZM za zřizovatele souhlasilo s uzavřením Mateřské školy České
Heřmanice dne 7. 7. 2017 a od 17. července 2017 do 20. srpna 2017
v rámci letních prázdnin
 cenovou nabídku na pořízení, dopravy a montáže nábytku do třídy MŠ
(sestava skříní a skříněk se zásuvkami a kontejnery, psací stůl, 2x
kontejner na kolečkách, 2 x multifunkční skříň, sedák na skříň a skříň na
výtvarné potřeby) ve výši 70.070,- Kč s DPH od společnosti
NOMILAND CZECH s.r.o., Klimkovice
 Nájemní smlouvu mezi MŠ České Heřmanice a KŠ České Heřmanice na
akci „Letní tábor 2017 – Letem světem“ od 17. 7. 2017 do 28. 7. 2017 ve
výši 4.000,- Kč
 ZM ruší Usnesení č. 91/2017 a schvaluje předloženou Smlouvu o
uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu
provést stavbu č. IE-12-2006332/VB/1 (přeložení venkovního vedení v
Borové) na pozemku obce KN č. 567, 570, 571/1, 571/2, 571/3, 571/4,
571/5, 573/1, 573/2, 660, 1288/2, 1326/1 a 125 v k.ú. České Heřmanice
za jednorázovou náhradu ve výši 8.500,- Kč (ČEZ Distribuce a.s., Děčín)
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předloženou Smlouvu o právu použití pozemku pro stavbu č. SMLM343/1196/MS/84/2017 na pozemkové parcele č. 1288/7 a 1288/5 v k.ú.
České Heřmanice na stavbu: hlavní domovní vedení „Borová u Sloupnice
rek. vývodu z UO 1227“ (Pardubický kraj, Pardubice)
plán společných zařízení v Komplexní pozemkové úpravě v Českých
Heřmanicích v předložené podobě
úhradu za opravu hromosvodu sirény na čp. 49 v Českých Heřmanicích
ve výši 4.646,- Kč (J. Lenoch, fy ELMONT, Dobřečov)
ZM mění usnesení č. 101/2013. ZM schvaluje výši ceny za 1 m3
palivového dřeva za 500,- Kč + DPH v základní sazbě při koupi dřeva bez
samotěžby a 100,- Kč + DPH v základní sazbě při koupi dřeva
vyrobeného samotěžbou s následným úklidem klestu
schvaluje Darovací smlouvu ve výši 1.000,- Kč Spolku přátel Růžového
paloučku se sídlem v Újezdci na zajištění slavnosti na Růžovém paloučku
dne 2. 7. 2017
Smlouvu o dílo č. 20/2017 na akci „Herní a fitness prvky na hřišti u CVA
a MŠ“ ve výši 228.332,- Kč (včetně barevného nátěru, dopravy a
montáže), která obsahuje i objednávku revizí (ALESTRA s.r.o., Kuřim)
montáž zádové desky kuchyňské linky ve výši 3.650,- Kč a opravu
palubkových dvířek ve výši 235,- Kč v hasičské zbrojnici v Chotěšinách
(Pavel Jeřábek, České Heřmanice)
navýšení mzdy J. Šplíchalovi a dále ZM schvaluje pololetní odměnu za
rok 2017 pro zaměstnance J. Šplíchala ve výši 50 % měsíční mzdy,
L. Dočkalovou ve výši 50 % měsíční mzdy, A. Kučerovou ve výši 25 %
měsíční mzdy
nákup křovinořezu STIHL (FS 94 C-E) za 11.390,- Kč s DPH (S&E
Solutions s.r.o., Litomyšl)
financování drobných oprav do výše 3.000,- Kč mateřskou školou a
základní školou
nákup placatek 0,2 l (100 ks) ve výši 1.899,- Kč (J.P. Leroy s.r.o., Český
Těšín)
úhradu platby za vodu na hasičské cvičení ve výši 686,- Kč.

ZM jednalo:
 o žádosti ředitelky MŠ o schválení finanční odměny za první pololetí,
která zdůvodňuje přiznání odměny. Starosta informoval ZM, že
v rozpočtu MŠ je dostatečná výše mzdových prostředků a přiznání
odměny je v kompetenci starosty. ZM souhlasilo s přiznáním odměny
ředitelce MŠ
 o nabídce Daniela Jahna, Stříbro na výrobu odznaků se znakem městyse
500 ks á 24,- Kč. ZM nevyužije
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o nabídce na pořízení nového doplňku „Monitor tématu obecní
samosprávy“ v informačním systému CODEXIS online za 6.500,- Kč
bez DPH jednorázově s aktualizací za 3.900,- Kč bez DPH ročně nebo
variantu na 3 roky za 5.900,- Kč bez DPH s aktualizací za 8.700 Kč bez
DPH, tedy 2.900,- Kč bez DPH ročně (ATLAS software a.s., Brno). ZM
nevyužije
o výstavbě altánu a tří parkovacích míst na akci „Klidová zóna u
katolického hřbitova“ v rámci dotační akce „Vybavenost obcí
mikroregionu Vysokomýtsko“ z POV Pardubického kraje. Bude poptán T.
Lamberský ohledně nabídky na 3 parkovací místa. Byl vybrán
osmisloupový altán, pergola OXAGONAL za 20.990,- Kč + doprava 5,Kč/1 km od Jiřího Kuny, Výšinka 93, Hajnice. Starosta poptá cenovou
nabídku i s montáží.

ZM vzalo na vědomí:
 Zápis z 3. jednání (22.2.2017) a Zápis z 4. jednání (14.6.2017) sboru
zástupců (Komplexní pozemková úprava k.ú. České Heřmanice). Hosté
H. Jeníčková a Z. Benáková ZM představily plán společných zařízení
KoPÚ. V posledním zápise vyplynula problematická část cesty HC24.
Starosta navrhl dále jednat s vlastníky dotčených touto cestou.
 informace o akcích na Staročeském pouťovém jarmarku dne 22. 7. 2017.
Diskuse:
Starosta informoval ZM o jednání s ředitelkami MŠ a ZŠ ze dne 6. 6. 2017
(info o herních prvcích, o školském obvodu, o nabídce na revizi
hromosvodu, o možnosti dotace). Drobné opravy do 3 tis. bude financovat
MŠ. Opravy nad 3 tis. bude financovat městys.; Starosta představil možnost
dotace na Podporu zařízení péče o děti na 1. stupni základních škol v době
mimo školní vyučování mimo hl. město Prahu.; Starosta informoval ZM o
možnosti dotace 85 % ze SFŽP na svozový automobil s příslušenstvím.
Starosta zajistí nabídku na žádost o dotaci; J. Pánek přednesl informaci o
jednání z členské schůze skupinový vodovod Bohuňovice; Starosta
informoval o schválení nákupu sušárny ovoce, lisu a drtiče ovoce a pastéru
65.000,- Kč správní radou NAD ORLICÍ, o.p.s., Kostelecké Horky; Starosta
informoval ZM o umístění uchazeče J. Šemorové, Tisová o zaměstnání
v rámci veřejně prospěšných prací (VPP). ÚP nikoho nedoporučil k výkonu
Veřejné služby.; Starosta informoval o podané žádosti o dotaci na dopravní
automobil pro JSDHO České Heřmanice.; I. Plašilová - dotaz na posekání
břehů na Borové.; J. Pánek – dotaz na kompostéry. Propadlé kanály na
Netřeby. Lavička kolem lípy – zajistit nabídku.; P. Eliáš – Den otevřených
dveří v sýpce 24. 6. 2017 od 14 hodin. Poděkování TJ Sokol, SDH ČH a
SDH Netřeby za zapůjčení stanů, laviček a pomoc při výročí Chotěšin.
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Dne 17. 07. 2017:
ZM schválilo:
 Rozpočtové opatření č. 5/2017 v předložené podobě
 žádost společnosti GTT a.s., Praha o vyjádření ke stavbě elektrického
podzemního vedení „České Heřmanice, 4,8, Filip Zabák, lokalita (k.ú.
České Heřmanice)“. Jedná se o změnu vedení z nadzemního na podzemní
 Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-122014501/VB/01 České Heřmanice, Chotěšiny, 46/2, Švarc“ na pozemcích
p.č. 46/4, 287/1, 287/2 a 288/1 v k.ú. Chotěšiny za jednorázovou náhradu
ve výši 2.000,- Kč (ČEZ Distribuce, a.s., Děčín)
 Smlouvu o výpůjčce s ujednáním o kupní smlouvě s odkládací
podmínkou č. 01029162 (Pivovar BERNARD a.s., Humpolec). Pivovar se
na základě smlouvy o výpůjčce zavazuje předat městysu České
Heřmanice markýzu (výrobce BOHEMIAFLEX CS, s.r.o., Opava) a dále
ZM schválilo Dodatkem č. 1 k Dohodě o zvýhodněné ceně piva č.
01029162 se společností (Pivovar BERNARD a.s., Humpolec)
 cenovou nabídku na zpracování a podání žádosti při přípravě zajištění
financování ze zdrojů Státního fondu životního prostředí na akci „Městys
České Heřmanice – Realizace systému door to door a re-use centra“
(dotace na pořízení sběrného automobilu s příslušenstvím) v rámci
Operačního programu Životního prostředí ve výši 39.000,- Kč (ESD
PROJEKT, s.r.o., Hradec Králové)
 nákup potravinového balíčku v hodnotě 500,- Kč na fotbalovou pouť
v Českých Heřmanicích
 předpokládané náklady na přípravu Staročeského pouťového jarmarku ve
výši 30.000,- Kč, které jsou částečně kryty příspěvky ve výši 24.000,- Kč
 cenovou nabídku ve výši 59.834,25 Kč na zhotovení 3 parkovacích míst
na akci „Klidová zóna u katolického hřbitova v Českých Heřmanicích“
(T. Lamberský, Zámrsk). Dále by měl být pořízen altán. Městys podal na
obě tyto akce žádost o dotaci v rámci projektu „Vybavenost obcí
mikroregionu Vysokomýtsko“ z POV Pardubického kraje (předpokládané
náklady činí 120.000,- Kč, spoluúčast 30% ve výši 36.100,- Kč, městys
obdrží 70% dotaci ve výši 89.900,- Kč + úhrada 2.797,- Kč za
administraci a podání žádosti o dotaci)
 Kupní smlouvu na pozemek č. 46/2 v k.ú. Chotěšiny mezi městysem a
Janem Švarcem, Dolní Dobrouč za kupní cenu 138.177,- Kč, záloha ve
výši 59.878,- Kč již byla zaplacena. ZM pověřilo starostu vyvěsit záměr a
byl představen návrh geometrického plánu na rozdělní pozemku č. 46/2
 darovací smlouva na historické zemědělské stroje (fofr na obilí, šrotovač
obilí, motor k pohonu strojů, nádrž na močůvku za kravský povoz)
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schválilo smlouvu o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 – Podpora
stavební obnovy restaurování kulturních památek a drobných objektů
památkového charakteru v Pardubickém kraji na rok 2017. Předmětem
smlouvy je poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 100.000,- Kč
z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na realizaci akce: „České
Heřmanice, sýpka v čp. 49, sanace ohniska dřevokazné houby, stabilizace
a konzervace dřevěných konstrukcí“
podání žádosti o dotaci v programu MMR 2017 Dotační titul č. 6
„Podpora obnovy sportovní infrastruktury“ na akci „Sociální zázemí u
CVA“ a dále ZM schválilo nabídku na zpracování žádosti o dotaci ve
výši15.900,- Kč (JD-dotace s.r.o., Ing. J. Dobiáš, Obora)
nákup zahradního setu B115 (Baumax) do pergoly u pohostinství za
4.958,- Kč bez DPH, montáž včetně zapojení osvětlení pergoly na terase
za 3.707,- Kč bez DPH a pořízení přenosného zásuvkového rozvaděče za
8.385,- Kč bez DPH (T. Posel, Dolní Sloupnice)
starostovi přiznání odměny 8 hod měsíčně (66,- Kč za hodinu po
zdanění), zpětně od 1.1.2017 za dohled nad naší hospůdkou
cenovou nabídku na kompletaci elektroinstalace ve výši 4.689,- Kč
s DPH v hasičské zbrojnice v Chotěšinách (T. Posel, Dolní Sloupnice)
cenovou nabídku ve výši 5.324,- Kč s DPH na pořízení 500 ks
propagačních tašek městyse (Marcela Fajfrová – GRAFIT, Vysoké Mýto)
opravu kol příručního vozíku v Netřeby ve výši 1.500,- Kč
pronájem kuchyně v naší hospodě Komunitní škole České Heřmanice z.s.
po dobu 4 dní (17.7. – 20.7.2017) ve výši 1.000,- Kč z důvodu velkého
počtu dětí na akci „Tábor 2017 - Letem světem“.

ZM jednalo:
 o akci „Bioodpady v Mikroregionu Vysokomýtsko“, kdy akce nebyla
podpořena ve 40 výzvě. Důvodem je nedostatek finančních prostředků na
pokrytí všech podaných žádostí. Z tohoto důvodu bude uhrazena částka
pouze za vypracování žádosti. Dále ZM jednalo o opětovném zapojení
v 48 výzvě. Spoluúčast městyse bude na dodávky kompostérů a služby ve
výši 42.793,- Kč
 o točení zmrzliny, možnosti spaní v tělocvičně, zapůjčení trampolíny a
stojanů na odpad to vše na fotbalovou pouť v Českých Heřmanicích, která
se koná na hřišti dne 22. 7. 2017 od 13,30 hodin a o uzavření hospody
v tento den
 opětovně o žádosti o pořízení škrabky do MŠ. Dle propočtu se ZM
dopracovalo k měsíční spotřebě o cca polovinu menší, než bylo uvedeno
vedením MŠ. ZM navrhlo pořízení lakované škrabky brambor a zeleniny
do MŠ o objemu 6 kg (6 l). MŠ zařídí 3 nabídky.
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ZM vzalo na vědomí:
 protokol o výsledku kontroly – krizové řízení. Kontrola dopadla se
závěrem – Městys České Heřmanice plní povinnosti stanovené krizovým
zákonem a souvisejícími právními předpisy
 rozpočet naší hospůdky k 12. 7. 2017. Starosta informoval ZM o
hospodaření naší hospůdky za měsíc květen a červen
 možnost dotace z MŠMT (Podpora zařízení péče o děti na 1. stupni
základních škol v době mimo školní vyučování mimo hl. město Prahu) a
MAS Litomyšlsko (Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době
mimo školní vyučování a příměstské tábory)
 zápis ze členské schůze Skupinového vodovodu Bohuňovice, která se
uskutečnila 22. 6. 2017
 informace o možnosti dotace na rekonstrukci nevyužívaných obecních
budov, demolice, zeleň a kompostéry.
 navržené termíny příštích zasedání zastupitelstva na 28.8., 25.9., 23.10.,
20.11., 18.12.2017 v 18:30 hodin.
Diskuse:
Starosta městyse informoval ZM o jednání s ředitelkami MŠ a ZŠ, které se
uskutečnilo 4. 7. 2017. Bylo jednáno o výzvě „Podpora zařízení péče o děti
na 1. stupni ZŠ, o nákupu škrabky na brambory a zeleninu, o opravách, o
uzavření MŠ po dobu prázdnin, o nájemní smlouvě s KŠ, o poznávacím
kurzu „Jak zavádět aktivity sociální ekonomiky v řízení a vedení obcí“.
Starosta poděkoval dětem MŠ a ZŠ za namalování krabic (téma prázdniny)
do sýpky. Dále starosta zašle ředitelkám MŠ a ZŠ návrh ploch odpočinkové
zóny nad víceúčelovým hřištěm. Další setkání se uskutečnilo 22. 8. 2017.;
Starostou byla představena možnost dotace na sociální bydlení. ZM
pověřuje starostu zjistit více informací.; Starosta informoval ZM o Vesnici
roku 2017. Vesnicí roku 2017 Pardubického kraje se stala obec Lukavice.
Městys České Heřmanice obdrží diplom; Starosta seznámil ZM s
informacemi od Naděje-domácí zdravotní péče s.r.o. Tyto informace budou
zveřejněny v dalším čísle Heřmánku.; Pardubický kraj zahajuje přípravu
jízdních řádů od konce roku 2019. Připomínky k jízdním řádům mohou
občané zasílat na e-mail nazory@ceskehermanice.cz. Bylo zjištěno, že
v čekárně je nečitelný jízdní řád trasa Choceň – Litomyšl. Jízdní řád bude
vytištěn, zalaminován a vyvěšen v čekárně.; ZM bylo seznámeno s
Environmentálním vyúčtováním za rok 2016 společností ASEKOL a.s.
Jedná se o přesný výpočet přínosu pro životní prostředí, který vznikl na
základě zpětného odběru a recyklace vysloužilých elektrospotřebičů
odevzdaných občany městyse.; ZM souhlasí s návrhem GP na rozdělení
pozemku č. 354/28 vypracovaným GEODEZIÍ CINDR s.r.o., Česká
Třebová.; Starosta informoval ZM o nákladech ve výši 43.080,- Kč při
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výročí Chotěšiny (papírové tašky, pamětní listy, samolepky, tužky, klíčenky,
pronájem skákacího hradu, cestovné, fotografie, videospot, hudební
vystoupení, mobilní toalety, elektroinstalace, ozvučení, občerstvení).
-jb-, -pe-

Sbor pro občanské záležitosti informuje

V červnu oslavily své životní jubileum 60 let paní Hana Hlávková
z Českých Heřmanic a pan Jaroslav Chaloupka z Českých Heřmanic.
V červenci oslavil své životní jubileum 70 let pan Ing. Jiří Vaněk
z Českých Heřmanic.
V srpnu oslavila své životní jubileum 85 let paní Marie Hudečková
z Českých Heřmanic.
Jménem redakce všem jubilantům gratulujeme a přejeme hodně zdraví
do dalších let.

V červnu se narodil manželům Vackovým syn Vítek.
V červenci se narodila Františku Šafářovi a Lence Bartoňové dcera Amálie.
Rodičům gratulujeme a Vítkovi a Amálce přejeme v životě hodně štěstí a
zdraví.

V červnu zemřela paní Blažena Šmejdířová z Českých Heřmanic.

- ak–
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Dle plánu preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany pro rok
2017 obec zveřejňuje vHeřmánku 3/2017 následující článek:

Kuřáci a požární ochrana
Pokud jste se rozhodli zpříjemnit si četbu tohoto článku zapálenou
cigaretou, vítáme vás zvláště srdečně a doufáme, že vydržíte až do konce,
protože naším tématem budete vy – kuřáci.
Zatímco škody a ztráty, které má na svědomí vyšší nemocnost kuřáků,
nelze přesně určit, o požárech a škodách zaviněných neopatrností vyznavačů
nikotinu prozradí všechno už tolikrát vzpomínaná statistika požárnosti. Jako
povzbuzení do další činnosti kuřáků – žhářů můžeme uvést, že ke špici žebříčku
v počtu způsobených požárů jim chybí jen dvě příčky a ty nejsou při zvýšené
aktivitě rozhodně nedostupné. Tak například v roce 1999 způsobili naši kuřáci
1018 požárů se škodou přesahující 28 milionů korun. Při těchto požárech bylo
bohužel 51 osob zraněno a 19 osobám již hasiči ani lékaři nedokázali pomoci.
Provozovatelům čerpacích stanic můžeme jen závidět, neboť zde je jedno
z mála míst, kde i nejnáruživější kuřáci svoji cigaretu odkládají. Při bližším
zkoumání však zjistíme, že naše cigareta je schopna zapálit téměř všude:
v lakovnách, skladech, továrních dílnách, prodejnách, stájích, stodolách,
v průmyslu i zemědělství. Hořící nedopalek v koši zapálí i kanceláře. Kouření
přímo pod zákazovou tabulkou a v blízkosti hořlavin, při manipulaci
s hořlavými kapalinami či lepení podlahových krytin vám jednak určitě zajistí
pověst neohroženého hrdiny, jednak ušetříte vstupné na oblíbené katastrofické
filmy, protože dokonalý horor si snadno obstaráte sami.
Vyjmenovali jsme jen několik možností, jak přispět k nárůstu počtu
požárů, které si na své konto připsali neopatrní kuřáci. Fantazii se ovšem meze
nekladou a jistě objevíte další způsoby, jak ohrozit sebe i své okolí, ať už při
letní procházce vyprahlým lesem nebo při zimním pobytu v horské chalupě,
v každé situaci bývá vítaným pomocníkem alkohol, který vás zbaví i toho mála
sebeovládání a ohleduplnosti, bránící vám v uskutečnění vašich paličských
záměrů.
Že jsou mezi námi i hrdinové ochotni za nikotin položit svůj život,
dosvědčí téměř neuvěřitelný příklad muže, jemuž cigareta pomáhala při údržbě
rodinného vozu. Neodložil ji ani tehdy, když se pokoušel vizuálně zkontrolovat,
zda hladina benzínu v nádrži opravdu odpovídá ukazateli na palubní desce. A i
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když přesné množství neznáme, můžeme říci, že ho bylo tolik, aby změnilo
auto v ohořelý vrak, rozpoutalo požár rodinného domu a zmíněnému muži
vyneslo uznání za kuřáckou statečnost, In memoriam … .
Namítáte možná, že kouření je vaše věc. Ano, a my nemůžeme nikoho
nutit, aby se vzdal svého – byť pochybného – potěšení. Dopřejte si jej ale tak,
abyste raději nenaplnili žádný z bodů našeho návodu pro ničitele.
-pe-

Zprávičky ze školy a školičky
Ve
školním
roce
2017/2018 nastoupilo do naší
školy 24 žáků. Poprvé usedlo
do školních lavic 5 prvňáčků
– Dorotka Machová, Adélka
Pekařová,
Danielka
Kučerová, Terezka Vérová a
Davídek Malíř. Přejeme
všem našim žáčkům, aby se
jim ve škole dařilo.
V mateřské škole jsme
zahájili školní rok s 28 dětmi,
nastoupilo nám 7 nových
dětí. Z celkového počtu
máme 9 předškolních dětí. První akcí, která nás čeká, je divadlo Víly
Srdíčkové.
- jk-, -mf-

TJ Sokol České Heřmanice
Pravé letní teploty jsou už za námi. Můžeme se ale ještě těšit na spoustu
slunečných dní v průběhu babího léta, během kterých se dá ještě ledacos
stihnout např. projížďka na kolách, pěší turistika, výlet jen tak za zábavou atd.
K poprázdninovým aktivitám můžete využít i některé z akcí, které jsme pro Vás
v průběhu babího léta a podzimu připravili.
Nejdříve ale pojďme zavzpomínat na horké letní dny a připomenout Vám
akce, které jsme pro Vás v průběhu léta zorganizovali.
Co se událo?
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Pouťový fotbalový turnaj se konal v sobotu 22. 7. 2017. Vidět jste mohli
několik atraktivních fotbalových zápasů dětí i našich žen a mužů. Čekala Vás
jako již tradičně bohatá tombola, výborné občerstvení a vůbec zábava na celé
odpoledne. Moc děkujeme staré gardě a všem, kteří s přípravou pomáhali, za
uskutečnění celé akce. Dále děkujeme sponzorům a hlavně fanouškům, kteří
v hojném počtu přišli a kvůli kterým vlastně toto všechno děláme.
Heřmanské cyklování – sobota 26. 8. 2017
Na sklonku prázdnin jste si možná projeli některou z tras na kole. Pro ty, kteří
rádi šlápnou do pedálů, jsme připravili několik tras.
Trasu 20 km jelo 6 dospělých a 3 děti
Trasu 39 km jeli 3 dospělí a 4 děti
Trasu 56 km jelo 6 dospělých
Trasu 93 km jelo 7 dospělých
Cyklování se tedy zúčastnilo celkem 29 lidí. Z toho 22 dospělých a 7 dětí do 15
let.
Někteří se svěřili, že si trasu upravili podle sebe. Ale to je vlastně smysl této
akce. Není důležité striktně dodržet danou trasu, ale užít si den na kole. Dané
trasy jsou pouze návrhem, či tipem kam se vydat a ostatní je již na samotném
účastníkovi cyklování. Byl to hezký den strávený v sedle.
Finále tenisové ligy se odehrálo poslední prázdninovou sobotu 2. 9.
2017. Počasí bylo pro tenis ideální. Divákům se ale bunda hodila. Po celoletním
snažení se do finále dostaly a následující konečné pozice obsadily tyto dvojice:
první místo: Pavel Jirsák,Michal Kurka
druhé místo: Radek Roubínek, David Roubínek, sobotní finále místo Davida
odehrál Martin Ač
třetí místo: JirkaBalcar, Miloš Sobel
čtvrté místo: Jirka Kafka, Miloš Vera
Gratulujeme nejen vítězům a účastníkům finále, ale i všem, kdo mají vždy
chuť si během léta čtyřhru zahrát a hlavně užít. Vždyť nejde jen a pouze o
vítězství, ale především potkat se spolu, protáhnout tělo a třebas si i po zápase
společně poklábosit a doplnit tekutiny .
Jednu sportovní akci se nám však bohužel uspořádat nepovedlo. Jednalo se o
míčový sedmiboj smíšených dvojic, který se měl uskutečnit na konci června.
Náplň míčového soupeření slibovala skvělou zábavu. Bohužel jsme akci pro
malý počet přihlášených museli zrušit. Snad bude příště větší chuť se akce
zúčastnit.
Co připravujeme, na co se těšit?
17

I po prázdninách je na co se těšit:
 Výlet na Dolní Moravu - 16. 9. 2017 – kapacitu celého autobusu se nám podařilo zcela obsadit. O zájezdu Vám napíšeme v příštím Heřmánku
 Lampiónový průvod – 11. listopadu
 Tradiční Mikulášský pinec cup – již neuvěřitelný 14. ročník – pozvánku najdete na konci článku
Naše oddíly
Fotbal
V mužstvu mužů a našich mladších žáků se oproti minulé sezoně udály
výrazné změny.
Fotbal muži
Po loňské sestupové sezóně náš A tým nastoupil do fotbalové AXAM III.
třídy okresního přeboru s velkými změnami. Po několika letech skončil
realizační tým ve složení Jirsák Ladislav, Jirsák Miloš a Jeřábek Tomáš a
nahradil je trenér Richard Najman. Tímto by chtěl fotbalový výbor poděkovat
odcházejícímu realizačnímu týmu za vedení a množství času věnovanému
chodu našeho fotbalového oddílu v minulých sezónách.
Dalších změn doznal i kádr týmu. Fotbalový výbor zrealizoval 5 příchodů
a tím se podařilo zacelit díru a posílit mužstvo po odchodu dvou hráčů.
Sezónu jsme začali velmi slibně dvěma výhrami v poměru 4:0 v domácím
utkání s týmem Lukové a výhrou na půdě Rudoltic B 3:1. Po velmi kvalitních
výkonech v minulých utkáních nás čekal silný soupeř z Boříkovic na domácím
hřišti. V tomto utkání se podařilo dotáhnout manko 2 gólů, ale po vyrovnání na
2:2 bohužel náš tým vzápětí inkasoval potřetí. Na tento gól už jsme bohužel
nedokázali zareagovat a prohráli jsme 3:2. V posledním utkání se také ztratily
body na hřišti Helvíkovic v poměru 2:1. V příštích 7 kolech podzimní části se
pokusíme navázat na výkony ze začátku sezóny a potvrdit kvalitu týmu
umístěním v horní polovině tabulky.
Mladší žáci
Pro nás nastaly poměrně významné změny v pravidlech hry. Hrajeme na
větším hřišti (od velkého vápna k velkému vápnu), s více hráči (nyní 8 + 1) a
nově byl zaveden i prvek offsidu. Kvůli ukončení činnosti několika týmů
mladších žáků v okolí jsme byli přeřazeni do skupiny s dalšími 12 týmy
z širokého okolí. O zápasy tuto sezonu určitě mít nouzi nebudeme. Podle
rozpisu, který je uveden na konci článku, budeme poslední zápas hrát až 11.
listopadu.
I kvůli zvýšenému počtu hráčů v poli a odchodu více jak tří hráčů po staré
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sezoně se potýkáme s nedostatkem spoluhráčů. Stále přijímáme kluky i holky
do našeho týmu ve věku 7 až 11 let. Přiveďte nám nového kamaráda na
trénink nebo nám napište na naše sokolské stránky. Rádi Vás uvidíme a
přijmeme mezi sebe. Trénujeme každé úterý a pátek od 17:00.
V současné době nás trénuje Martin Karlík a Karel Šimek ml. Určitě se na
ně můžete s důvěrou obracet.
Největší odměnou pro nás bude, když nás přijdete podpořit na naše
zápasy. Určitě Vám vše oplatíme naší snahou a třebas i námi vstřeleným gólem.
Víte sami, že v minulé sezoně se nám podařilo na domácí půdě vyhrát.
Stará garda
Již tradičně se jedeme 23. září družit na fotbalový turnaj do Kobylí.
Spřátelená obec nám vždy naši návštěvu oplácí na fotbalové pouti.
Začátkem října se chystáme odjet na sportovní soustředění na Mílovy, kde
budeme nabírat fyzičku a herní dovednosti hraním fotbalu, nohejbalu a
volejbalu.
Fotbal ženy
Jako každý rok i letos jsme zazářily na fotbalové pouti. Letos poprvé bez
inkasovaných, ale i vstřelených gólů. Konečný výsledek byl tedy 0:0. I přesto
byly oba týmy s výkonem spokojeny. Stále trénujeme každý čtvrtek v 18:00.
Snad za rok bude naše snaha odměněna i gólem v síti soupeře, třeba i námi
vytouženou výhrou.
Stolní tenis
Každý týden si budete moci přijít potrénovat na pinec cup nebo si jen tak
zahrát do naší tělocvičny. Konkrétní informace budou včas vyvěšeny na našich
stránkách.
Vybíjená
2. 9. 2017 se na hřišti v Sedlišti
uskutečnil turnaj ve vybíjené. Zúčastnilo se
5 týmů a to 2x České Heřmanice, 2x
Sedliště a Tisová. Počasí i přes nepříznivou
předpověď bylo úplně luxusní. Konečné
pořadí bylo: 1. České Heřmanice, 2. Tisová,
3. České Heřmanice, 4. Sedliště, 5. Sedliště.
Děkujeme pořadatelům a za rok v Tisové!
Pojďme si užít hezké počasí babího
léta aktivně s rodinou a kamarády nebo si
jen tak strávit chvilku sami se sebou na čerstvém vzduchu. I když hezké počasí
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není vždy podmínkou pro to něco venku podniknout. Jeden můj kamarád a
dlouholetý orientační běžec a organizátor podobných akcí mně jednou řekl:
„Počasí není nikdy špatné, špatné může být jen oblečení, které si vezmeme“.
Váš TJ Sokol
Rozpis děti – podzim 2017

Rozpis muži – podzim 2017

SDH České Heřmanice Vás zve na

HASIČSKÝ PLES
V sobotu 25. 11. 2017 od 20:00 na místním sále.
K tanci a poslechu Vám bude hrát kapela Medium 2
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14. Mikulášský pinec cup
Dovolujeme si Vás pozvat na 14. ročník
Mikulášského pinec cupu,
který se koná 9. 12. 2017 ve společenském sále
v Českých Heřmanicích.

Startovné:
Prezence:
Zahájení turnaje:

40 Kč
12,30 - 12,45 hod.
13,00 hod.

Turnaj je pořádán pro obyvatele a rodáky Českých Heřmanic, kteří nejsou
registrovanými hráči. Pouze v případě malého počtu účastníků může být
povolena výjimka pro hráče z jiné obce či města.
Počet účastníků je bohužel omezen na 24 mužů a 12 žen. V případě
velkého zájmu bude rozhodovat o účasti na turnaji datum přihlášení.
Přihlášky je možné podávat:
Telefonicky, nebo pomocí sms na tel. 605250395.
E-mail: m.sobel@email.cz
Dále pak osobně u p. Sobela nebo u p. Roubínka
U přihlášek podaných po 30. 11. 2017 nebude brán zřetel na skutečnost,
zda je zájemce místní nebo z jiné obce či města.
Občerstvení na turnaji zajištěno.
Těšíme se na Vaši účast.
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Sraz rodáků 17. června Chotěšiny
Akce v nově opravené hasičské zbrojnici byla zahájena prezencí rodáků.
Návštěvníky a pozvané hosty uvítala rodačka paní Nováková s manželem.
Svým proslovem všechny přivítal pan starosta (p. Pavel Eliáš), který mluvil o
historii obce i její budoucnosti. Následovalo vystoupení dětí s Lenkou
Aubusovou. Zuzana, Radunka, Klárka Aubusová a Šimon Kopecký přednesli
básničky od Františka Hrubína z knihy Dvakrát sedm pohádek. Dále Danielka
Jůvová a Terezka Kašparová hrály na flétničky. Poté následovalo vystoupení
Tomáše a Vojtíka Mackových na dechové nástroje. Hráli skladby Škoda lásky,
Sukýnka, Vyhrávala kapela, Vyletěla holubička a Travička zelená. Mezi tím si
návštěvníci mohli prohlédnout výstavu historických i současných fotografií
obce. S přípravou vypomohla mimo jiné i Věra Macková.
Program pokračoval vystoupením děvčat - mažoretek Vysoké Mýto,
ukázkou tance Česká beseda a následoval tanec ve stylu Country – členové Orla
Vysoké Mýto.
Vystoupily také ženy z Českých Heřmanic s jejich překvapením – scénka
z filmu Slunce, seno, jahody.
K poslechu i tanci hrála kapela KAPKA, jež sklidila velký úspěch.
O sladké i slané pohoštění se postaraly ženy z Chotěšin i Chotěšinek,
o roznos Karolína Sodomová a Anička Kopecká. Jiří Macek přivezl na ukázku
starou hasičskou stříkačku.
Organizaci parkoviště zajistili pan Ing. Sodoma se synem. Pan Mareček
nabídl potřebný prostor pro pořádání oslavy. Paní Faltysová poskytla adresy
rodáků nutné pro rozeslání pozvánek.
Pohostinství České Heřmanice zajistilo nápoje všeho druhu i masíčko z
udírny.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat za pomoc při pořádání oslavy
rodáků, a to především panu starostovi a ostatním zaměstnancům ÚM České
Heřmanice, a paní doktorce Novotné za pomoc při organizaci. Dále patří dík
hasičům i Sokolům z Českých Heřmanic za pomoc při stavění stanů i stánků…..
Děkujeme za pěkný kulturní zážitek.
E. Morávková, Chotěšiny

Příměstský tábor „Letem světem“
První polovinu letních prázdnin mohly děti prožít opět na příměstském
táboře pořádaném Komunitní školou našeho městysu. Tento ročník nesl název
Letem světem. Procestovaly se nejrůznější kouty světa, jako jsou například
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Havajské ostrovy, Grónsko, Řecko, Čína, Karibik, Brazílie a samozřejmě naše
matička země Česká republika. Během celého tábora si všichni užili spoustu
legrace a dozvěděli se mnoho zajímavých věcí.
V prvním týdnu
v pondělí se děti
seznamovaly
s areálem
mateřské
školy, jejím okolím
a s vedoucími
Radkou,
Šárkou,
Pavlínou a Klárou.
Vyrobily
si
svůj
vlastní cestovní pas,
aby mohly pokračovat
v poznávání
světa.
Zahrály si hru na
zvířátka, na jména,
poskládaly mapu a zaskákaly si skokanskou štafetu. V tento den byla nastavena
řádná cestovní pravidla, kterými se musely po celý průběh tábora řídit.
Úterý bylo zaměřeno na Českou republiku. Táborníci si vytvořili společná
trička s otisky cestovních motivů v zelených odstínech. Poté navštívili rodinu
Pánkových, která chová včely. Děti se včel vůbec nebály, viděly, jak vypadá úl,
jak se stáčí med, dokonce ho i ochutnaly. Zaujala je i malá koťata, králíci,
slepice a prasata. S Českou republikou se všichni rozloučili soutěžním hravým
odpolednem na včelí královnu a včeličky.
Další den nás čekaly Havajské ostrovy. Z míchání koktejlů, výroby
havajských věnců a z tance byli všichni nadšení. Po výborném obědě byla pro
děti připravena točená zmrzlina.
Mrazivý čtvrtek nás přivedl do Grónska. Kluci a holky si postavili své
vlastní iglú z cukrových kostek, zahráli si hru na bílého Eskymáka a naučili se
zvyky této populace.
Poslední den v tomto týdnu byl slavnostní díky návštěvě Řecka.
Uspořádali jsme si letní olympijské hry se spoustou sportovních disciplín (vrh,
hod, skok, běh,…).
Další týden byl zahájen ochranou přírody České republiky. Hned po
svačině si všichni oblékli „gumáky“ a vyrazili s nadšením k Starému rybníku
(Horní heřmanský rybník). Zde postavili zvířecím obyvatelům lesní stavení.
Zahráli si hry - ukliďme les, najdi odpadek dle plánku, lesní mikrosvět,
vymírání lesa, poslechli si hlasy přírody a dokončili lesní pohádku vlastním
koncem.
V úterý se letělo do Číny, zábavná byla nejen čínská honička, ale i
chromé kuře, JAN-KEN-PON, stavění čínské zdi, poznávaní čínského písma a
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výroba vlastního barevného sushi. Děti se naučily manipulovat s hůlkami, tuto
dovednost využily i v dalších soutěžích.
Středa se nesla ve sportovním duchu. Opět se zopakovaly olympijské hry,
ale v jiném podání. Bohužel nám počasí nepřálo, a proto bylo nutné se přemístit
do místní tělocvičny. Zde se volilo mezi fotbalem, vybíjenou, gymnastikou a
dalším sportovním vyžitím.
Předposlední den byl ve znamení Karibiku. Při této cestě nás přepadli
piráti, kteří nás naučili vyrobit si pásku přes oko. Napínavé bylo hledání jejich
ukrytého pokladu a manévrování s mincemi. Vyzrát na spícího piráta a změřit
síly v pirátském soutěžení nebylo vůbec jednoduché.
Tábor byl zakončen cestou do slunné Brazílie. Program se odehrával ve
znamení karnevalu. Malovalo se na obličej, tvořily se hrkačky, zaujal nás život
brazilských zvířat, krmení papoušků a hledání ukryté odměny, ke které nás
dovedly stopy zvířat. Vše se završilo opékáním buřtů na zahradě školky.
První týden nám počasí přálo a užívali jsme si krásných letních dní.
V druhé polovině tábora přišly bohužel deště, ale zpestřením se stal skákací
hrad, který jsme mohli využít v místním sále.
Naše skvělé paní kuchařky Magda Stančuková a Miluše Eliášová pro nás
vařily s úsměvem po celý průběh tábora.
Děti dostaly pamětní listy a upomínkové předměty.
Poděkování patří všem, kteří se na táboře podíleli – Radce Flídrové, Šárce
Závodní, Pavlíně Balcarové, Kláře Slavíkové, Magdě Stančukové, Miluši
Eliášové, Lence Vackové, Ivě Kučerové, Jindřišce Balcarové, Lence Volfové,
Pavlu Eliášovi, manželům Rensovým, Daně Urbanové, manželům Pánkovým,
všem rodičům, kteří nám svěřili své ratolesti, a hlavně dětem, které s námi
všechny kouty světa procestovaly. Velký dík patří Pardubickému kraji, který
nám poskytl dotaci z rozpočtových prostředků v dotačním programu Podpora
v oblasti sportu a volnočasových aktivit a společnosti Iveco Czech Republic,
a.s., která nám poskytla finanční dar.
Věříme, že jsme všichni společně dokázali připravit nejen zábavné dny
plné her a dovádění, ale také že děti získaly mnoho nových informací a poznaly
nové kamarády.
V příštím roce bychom tábor rádi opět uskutečnili a zažili ještě více
dobrodružství. Děti byly skvělé, všechny se skamarádily a vzájemně si
pomáhaly. Fotografie z obou dvou turnusů naleznete na stránkách
http://danaurban.rajce.idnes.cz/.
Těšíme se na příští rok!
Vedoucí příměstského tábora České Heřmanice
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Ohlédnutí za staročeským jarmarkem
Uprostřed prázdnin, týden před poutí sv. Jakuba, v sobotu 22. července
letošního roku se vydařil první staročeský jarmark Městyse České Heřmanice
zásluhou starosty a mnoha obětavých dobrovolníků. Tíhu hledání, objevování,
oslovování, mnohdy přemlouvání možných prodejců a řemeslníků vzala na svá
bedra paní Magda Stančuková a se ctí se své role zhostila. Bylo co obdivovat,
co vybírat i dobře se mít - výběr místa, originální krámky, vkusné zboží i
dílničky.
Sice
po
ránu
vypadalo, že patron
našeho
kostela
sv.
Jakub se svou prudkou
povahou nás přišel
pozdravit
vydatnou
sprškou deště, která ale
kolem desáté hodiny
ustala a krásné sluníčko
doprovázelo celou dobu
nejen
jarmark,
ale
odpoledne i fotbalovou
pouť,
která
byla
výborným společníkem trhu. Největšímu zájmu se těšilo všechno – řezbářský
um, historická mlátička s hasičským doprovodem, výhled z padesáti metrů
výšky z klece jeřábu, prohlídka věže kostela s doprovodem a zkouškou zvonů,
výborná kuchyně naší mobilní hospůdky, houpačky, kolo štěstí, hry pro děti,
mýdlaři, šperkaři, modisti, švadlenky, květinářky s krásnými dobovými kroji a
kytkami, perníkář, včelař, sýrař, knihař, limonádový šenk. S trochou smutku
jsme oželeli slíbenou
účast mistra kováře,
který se nechal
deštěm vystrašit a
odřekl, aby snad
výheň
deštěm
nevyhasla. Ostatním
účastníkům
patří
všeobecná chvála a
poděkování. Jen se
příště nesmí vypařit
s takovou rychlostí
po dešti štěstíčka
z kola štěstí nebo
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výtečné dobroty naší paní Lidušky; což je zároveň pocta pro dotčené obory
jarmarku.
Nedoufali jsme v úspěch akce, protože tou dobou bylo v blízkém okolí
mnoho velmi zajímavých a lákavých nabídek kultury a povyražení, a tak cca
400 návštěvníků bylo milým pohlazením pro celý přípravný tým dobrovolníků i
kupců.
Deštěm jarmark začal, deštěm skončil – ( rychle jsme uklidili ), zkrátka
po staročesku, aby bylo na co vzpomínat „po česku“. Jarmark zkoušku deštěm,
prvotní nezkušenost s uspořádáním a krok do neznáma velmi dobře ustál. Proto
se budeme těšit na příští opakování zase za rok, když nám Pán Bůh zdraví dá,
zdraví dá……
-mc-

Zprávičky od čápů
Počátkem léta jsem sliboval, že se s Vámi podělím o zprávy o další
výchově potomstva.
Jo jo, mládež letos rostla jako
z vody. Dalo to sice dost práce
nashánět pro ně potravu,
hlavně v těch vedrech to bylo
opravdu úmorné. Díky počasí
se nekonaly žádné tragédie, a
tak jsme je mohli už někdy
kolem desátého června nechat
bez dozoru a potravu sbírat a
nosit oba. To jim byly pouhé
čtyři týdny. Pak už to šlo dost
rychle a zhruba za měsíc
začali s prvními nesmělými lety. Ještě jsme je tak týden krmili, ale potom jsme
je už nutili, aby si potravu obstarávali sami. Dlouho se nezdržovali a začátkem
srpna pomalu v menších či větších skupinách vyrazili do zimoviště. No, a v
polovině srpna jsme vyrazili i my s družkou, sice každý svou cestou, což je u
nás běžné, do teplých krajin. Nyní jsme už skoro v zimovišti v rovníkové
Africe.
Musíme uznat, že po několika letech strádání se naše populace mírně
rozrostla. No posuďte sami: V celém Pardubickém kraji jsme letos hnízdili na
49 hnízdech, v kterých jsme odchovali 138 mláďat. Nejvíce v Ústeckoorlickém
okrese, kde jsme z 23 hnízd vyvedli 67 mláďat, což je 2,91 na jedno hnízdo.
Tak se mějte hezky, držte nám pěstičky, abychom nepřišli k nějaké úhoně, a my
se začátkem jara zase vrátíme.
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KURZY HÁČKOVÁNÍ
MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ
ZÁJEMCI O KURZ, NAPIŠTE NA ks@ceskehermanice.cz
nebo 737282 144

KOMUNITNÍ ŠKOLA POŘÁDÁ KURZY KERAMIKY

KERAMIKA PRO DĚTI A DOSPĚLÉ
Lektorka: Plíhalová Hana
ZAČÍNÁME V PONDĚLÍ 2. 10. 2017 od 17:30h. do 19:30h. místnost
keramiky KD.
Cena kurzu 60Kč/2hod.
PŘIHLAŠKY NA 772 805 929 pí. Rensová , ks@ceskehermanice.cz

Poskytování domácí zdravotní péče ve Vaší obci
Rádi bychom Vás informovali o domácí zdravotní péči ve Vaší obci, která
je poskytována od roku 2011. Zdravotní výkony provádí registrované zdravotní
sestry přímo u Vás doma a to na doporučení Vašeho obvodního lékaře,
v případě Vaší hospitalizace na základě doporučení nemocnice.
Veškerá péče je hrazena ze zákonného zdravotního pojištění občana.
S pojišťovnami máme uzavřeny smlouvy. Zdravotní péči nám hradí a pro naše
klienty je tedy zdravotní péče zdarma.
Mezi výkony zdravotní péče, které poskytujeme patří např. odběry krve a
ostatního biologického materiálu, podání léků ve všech formách, cévkování,
převazy operačních, chronických ran a dekubitů, ošetřovatelskou rehabilitaci,
nácvik používání kompenzačních pomůcek, péči o diabetiky a paliativní péči –
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péči o umírajícího pacienta, domácí oxygenoterapii - podávání kyslíku,
kontroly zdr. stavu - krevního tlaku, glykémie apod.
Všechny výkony provádíme na základě ordinace lékaře a s ním také
spolupracujeme.
Péči poskytujeme 7 dní v týdnu v rámci Vysokého Mýta a okolí a
zapůjčujeme také kompenzační pomůcky, tato služba je však často využívaná a
tak je často počet pomůcek omezen, proto je vhodnější nejdříve telefonický
kontakt, zda máme pomůcku skladem.
Pro případné dotazy či osobní setkání nás kontaktujte, rádi Vám
poskytneme více informací.
Naděje-domácí zdravotní péče s.r.o.
Generála Závady 116, Vysoké Mýto
T: 733 484 176 / 604 440 163
www.dop-nada.cz
staniční sestra pro oblast Vysokého Mýta: Mgr. Pavla Tillová

Linka důvěry děkuje a informuje
Jménem obecně prospěšné společnosti KONTAKT
Ústí nad Orlicí, která je provozovatelem Linky důvěry,
děkujeme městysu České Heřmanice za finanční podporu,
kterou nám v roce 2017 poskytlo a které si velmi vážíme.
Posláním Linky důvěry je poskytovat lidem okamžitou telefonickou
pomoc v jakékoli obtížné životní situaci, pomoc s jakoukoli starostí, se kterou si
volající neví rady, cítí se ohrožen, nebo své trápení, ale i radost potřebuje
někomu svěřit a s někým ho sdílet. Je tu pro každého člověka, který potřebuje
pochopení, podporu a pomoc s řešením své situace (např. lidé přemýšlející o
smyslu života, mající obavy z nemoci, problémy finanční, vztahové a další).
Cílovou skupinu tvoří osoby bez omezení věku a pohlaví. Šíře probírané
problematiky není ohraničena. Výhodami telefonické krizové intervence jsou
její snadná dostupnost a anonymita. Službu poskytujeme za cenu běžného
telefonního hovoru. V určitých případech můžeme předat kontakty na další
pomáhající profese nebo další odborníky.
Zájemci o naši službu nás mohou kontaktovat na telefonním čísle 465
52 42 52 (nonstop), poradenském emailu napis@linkaduveryuo.cz a přes
Skype linka.duvery.uo.
Bc. Lucie Prudilová, vedoucí Linky důvěry Ústí nad Orlicí
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