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Slevy, akční ceny, polské hovězí…
Nejrůznější statistická a marketinková šetření přisuzují Čechům první
pozici mezi evropskými státy v nákupech zboží „v akci“ nebo „ve slevě“. Za
zlevněné zboží utratíme 46,6% výdajů. U balených potravin a drogerie víc jak
50%. Dovolenou objednává v Česku se slevou 80% nakupujících ( iDnes.czEkonomika).
Chtělo by se říci, že jsme slevami posedlí. Nedbáme ani na rady
odborníků, kteří do nekonečna opakují, že velké procento slev vlastně slevou
není, je to jen dobře promyšlený a správně načasovaný obchodní trik, jak prodat
neprodejné, nekvalitní, nevydařené či nechutné zboží, případně prodat to, pro
co jsme do obchodu vůbec nepřišli. Akce vyhlašují všichni. Jen hlupák by
nevyužil celospolečenské touhy „koupit zlevněné“…
Začalo to před 30 lety známým …“ moc sluší - dám sleva“. Dnes stejnou
formou – jen vybraným jazykem a grafikou – nabízí zboží hlavně renomované
obchodní řetězce.
Má-li obchodník zlevnit, musí co nejvýhodněji nakupovat od výrobce,
producenta. Chce kvalitnější – dražší, nebo snadněji prodá méně kvalitní –
levnější? A tu už je jen krůček k národním i mezinárodním sporům o dvojí
kvalitu potravin, potravinářskou či technickou sůl, závadné či nezávadné hovězí
nebo drůbež se salmonelou či bez ní.
Zahrneme-li do tématu lobbistické tlaky prodejců, podnikatelské aktivity
vrcholných politiků v oboru a momentální přetlak produkce nad spotřebou, jen
těžko lze rozluštit, zda je ochrana zdraví občana tím nejdůležitějším důvodem,
proč si v restauraci neobjednat gulasz wolowy?
-jc-

Informace zúřadu městyse
 MÍSTNÍ POPLATEK za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů je pro rok 2019 vyhláškou schválen ve výši 500 Kč.
Poplatek je v tuto dobu splatný pouze jednorázově nejpozději do 30. 6.
2019.
Upozorňujeme, že SVOZOVÝ DEN pro vývoz popelnic je v roce 2019
každé liché úterý a dle doporučení svozové společnosti by měla být
popelnice na místě pro vývoz nejdéle v 5.00 hod. ráno ve svozový den.
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 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE KUCHYŇSKÉHO OLEJE
V prosinci loňského roku byla umístěna na
sběrném místě pod hospodou nádoba pro sběr
použitého kuchyňského oleje. Nevylévejte olej
do odpadů, šetřete životní prostředí i životnost
naší kanalizace, které tyto oleje velmi škodí.
Stačí olej doma slévat do PET lahví a ty pak
dobře uzavřené vhazovat do této nádoby. K
dnešnímu dni jsme již vytřídily již přes 10 l
tohoto odpadu.
 HLÁŠENÍROZHLASU.CZ
Vzhledem k novým platebním podmínkám platných od 1. 1. 2019 u
informační služby SOIKA jsme od nového roku přešli na nový informační
kanál hlášenírozhlasu.cz, který pro Vás nabízí více možností
informačních kanálů.
Aby Vám už nic neuniklo, můžete využít:
 nově mobilní aplikaci hlášenírozhlasu.cz (doporučujeme)
 webové stránky - www.ceskehermanice.cz/index.php/sluzby/hlasenirozhlasu
 facebook - www.facebook.com/MestysCeskeHermanice
 e-mail a sms
Ne všechny typy zpráv jsou z ekonomických důvodů dostupné přes
SMS (např. prodej, změna ordinačních hod...), proto doporučujeme zvolit
první možnost - instalace aplikace Hlášenírozhlasu.cz. Pak budete mít
všechny informace pěkně pohromadě ve Vašem telefonu. Pokud byste
potřebovali poradit nebo zaslat přihlašovací údaje, napište nám na
nazory@ceskehermanice.cz.
Pondělní nebo středeční hlášení místním rozhlasem nadále zůstává beze
změn.
 KONZULTAČNÍ HODINY MÍSTOSTAROSTY
Od nového roku jsme pro Vás nově zavedli konzultační hodiny
místostarosty Miloše Sobela každé pondělí od 16.00 do 18.00 hod. na
úřadu městyse. Mimo konzultační hodiny je Vám samozřejmě k dispozici
na tel. č. 605 250 395.
-pe4

Telegrafické zprávičky z jednánízastupitelstva




















Dne 27. 11. 2018:
ZM schválilo:
na celé volební období ověřovatelé zápisu Josefa Pánka a Ing. Jaroslava
Lichtenberka a zapisovatele MUDr. Marii Novotnou.
členy finančního výboru Ing. Karla Šimka a MVDr. Josefa Cacka.
členy kontrolního výboru Petra Hudečka a Janu Hudečkovou.
inventurní komise. Složení komisí je zveřejněné na webu městyse.
jako zástupce zřizovatele do školské rady ZŠ České Heřmanice
zastupitele T. Jeřábka
rozpočtové opatření č. 10/2018 v předložené podobě.
záměr o bezúplatném převodu - daru pozemku městyse č. 97 (388 m2) v
k.ú. České Heřmanice Pardubickému kraji.
dodatek k Dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně
prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního
rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. UOA-VZ-42/2018 mezi
Městysem České Heřmanice a Úřadem práce České republiky, který
prodlužuje původní dohodu do 31. 1. 2019.
předloženou Kupní smlouvu na prodej pozemku městyse č. 21/6 (94 m2)
v k.ú. Chotěšiny J. Coufalovi, Chotěšiny za 940,- Kč.
předloženou Kupní smlouvu na prodej pozemku městyse č. 21/7 (53 m2)
v k.ú. Chotěšiny P. Matoušovi, České Heřmanice za 530,- Kč.
předloženou Kupní smlouvu na prodej pozemku městyse č. 1218/5 (137
m2) v k.ú. České Heřmanice manželům L. a R. Pražákovým, České
Heřmanice za 3.425,- Kč.
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností Tomáš Lamberský, Zámrsk
na Akci „Výstavba odstavných ploch pro kontejnery na odpad“ kterým
dojde k navýšení ceny díla o 57.499 Kč s DPH. Celkově bude akce stát
663.627,33 Kč (z toho dotace z POV Pardubického kraje činí 120.000
Kč)
dodatek ke smlouvě č. 468377 se společností O2 Family, s.r.o., Praha,
kterým dochází k úpravě tarifu (navýšení dat) pro zaměstnance městyse J.
Šplíchala. Měsíční poplatek zůstává 399 Kč.
předložený plán inventur na rok 2018.
dar do tomboly na Reprezentační ples Mikroregionu Vysokomýtsko ve
výši 2.000 Kč.
pořízení ohňostroje od Luboše Smištíka, Žďár nad Sázavou v částce
22.960,- Kč s DPH a dopravou.
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 nabídku na zhotovení projektové dokumentace (elektro) na akci „Sociální
zázemí u Centra volnočasových aktivit v obci České Heřmanice“ od
Vladimíra Bezperáta, Letohrad v částce 12.000 Kč. Součástí bude
technická zpráva, protokol o vnějších vlivech, řízení rizika podle ČSN a
rozpočet nákladů včetně výkazů výměr.
ZM jednalo:
 o žádosti manželů Loukotových, České Heřmanice o umístění dopravního
zrcadla z důvodu bezpečného výjezdu od rodinného domu č.p. 142 v
Českých Heřmanicích. ZM žádost neschválilo.
 o předloženém návrhu aktualizace poplatků za služby v KD s platností od
1. 1. 2019. ZM doporučilo návrh dopracovat včetně aktualizace poplatků
v Naší hospůdce.
 o návrhu společnosti O2 Czech Republic a.s. o zrušení veřejného
telefonního automatu v Českých Heřmanicích vzhledem k nízkému
provozu na tomto zařízení. Další provozování by bylo možné při finanční
spoluúčasti městyse ve výši 1.210 Kč/měsíc. ZM se shodlo tuto službu
nepodporovat.
 o nabídce na pořízení velkoobjemových flexibilních vaků na srážkovou
vodu pro další použití. ZM nabídku nevyužije.
ZM vzalo na vědomí:
 zápis z 5. jednání Sboru zástupců ze dne 14. 11. 2018 ve věci projednání
návrhu KoPÚ České Heřmanice. Na tomto jednání byla projednávána
aktualizace Plánu společných zařízení (PSZ), nový návrh polohového
uspořádání pozemků, nesouhlasy vlastníků k těmto návrhům a určení
priorit pro výstavbu – Komplexní pozemková úprava. Ze zápisu ještě
vyplývá, že pozemkový úřad má pro vystavení těchto návrhů 87,80%
souhlasů vlastníků. Manželé Janouškovi sdělili své výhrady k PSZ (šířka
navrhovaných cest včetně ozelenění, manipulační prostor kolem
evangelického hřbitova, doplňkové cesty ve vlastnictví městyse). Po
těchto výhradách se zastupitelé shodli na pracovním jednání se zástupci
pozemkového úřadu a projekční kanceláří. Termín upřesní starosta.
 náklady a výnosy v odpadovém hospodářství za rok 2017, které jsou
podkladem pro výpočet výše poplatku pro rok 2019 za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů. Náklady: likvidace a odvoz odpadů a realizace
projektu= 641.637,10 Kč. Výnosy: výběr poplatku, poplatek podnikatelé
a EKOKOM = 383 503,50 Kč. Tímto bylo odpadové hospodářství v roce
2017 ve ztrátě 258.133,60 Kč. Aby se ztráta celkově pokryla, musela by
6

sazba poplatku činit cca 641,- Kč. ZM se shodlo, aby poplatek pro rok
2019 zůstal ve stejné výši jako v roce 2018, tj. ve výši 500,- Kč.
 informaci M. Sobela o hospodaření Naší hospůdky za měsíc říjen
 informace od starosty o dotačních titulech z Ministerstva pro místní
rozvoj – ZM pověřilo starostu zjistit bližší informace o dotacích na:
inženýrské sítě, Brownfieldy a opravu mostku.
 předložené výdaje na akci Oslava 320 let výročí od založení osady
Borová ve výši 23.261,48 Kč.
Diskuse:
 M. Sobel vznesl požadavek na vybavení tělocvičny – gymnastické kruhy
a lana na šplh, které budou využity na cvičení s dětmi. ZM byl představen
plakát na Adventní koncert (Otakar smíšený pěvecký sbor Vysoké Mýto
se žáky ZŠ České Heřmanice) v kostele sv. Jakuba. ZM se shodlo na
dobrovolném vstupném a odměně pěveckému sboru ve výši 3.000 Kč a
občerstvení pro účinkující.; ZM jednalo o každoroční podpoře akce Česko
zpívá koledy na občerstvení pro účastníky. Starosta navrhl 1.000,- Kč.;
ZM souhlasí; M.Sobel přednesl návrh V. Janouškové, aby ZM
projednávalo s veřejností náklady městyse nad 500tis. Kč. ZM nesouhlasí
s návrhem. Ing. J. Lichtenberk informoval ZM, že finanční výbor má
připraveny podklady pro přezkoumání hospodaření městyse. A dále
požádal ZM dovybavení SDH Chotěšiny v částce cca 50tis. Kč. T.Jeřábek
upozornil, že je potřeba očistit umělou plochu od mechu a opravit sítě na
víceúčelovém hřišti v CVA, dále poděkoval J.Rensovi za přípravu a úklid
KD v rámci hasičského plesu; MUDr. M. Novotná opětovně upozornila
na nepořádek před úřadem městyse a ve společných prostorách č.p.75.
Navrhla, aby byl s nájemníky projednán úklid společných prostor včetně
prostoru před domem a kouření bylo povoleno pouze za domem.
Dne 19. 12. 2018:
ZM schválilo:
 předložený aktualizovaný Plán společných zařízení v rámci Komplexní
pozemkové úpravy České Heřmanice.
 nový návrh uspořádání pozemků městyse v rámci Komplexní pozemkové
úpravy České Heřmanice.
 postoupení námitky M. Slavíka, České Heřmanice s postupem vyhotovení
Plánu společných zařízení v rámci Komplexní pozemkové úpravy České
Heřmanice Státnímu pozemkovému úřadu.
 Rozpočtové opatření č. 11/2018 v předložené podobě.
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 Obecně závaznou vyhlášku městyse České Heřmanice č. 2/2018 o
stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů v předložené podobě
 nákup vysavače v hodnotě 4.490 Kč pro potřeby ZŠ České Heřmanice a
souhlasilo s nabytím tohoto majetku do vlastnictví zřizovatele.
 uzavření smlouvy se společností URBITECH s.r.o., Jalubí na informační
službu Hlášenírozhlasu v této cenové nabídce - jednorázový aktivační
poplatek 4.827 Kč, měsíční paušál 664 Kč a za každou odeslanou sms
0,91 Kč (všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH).
 Darovací smlouvu na bezplatný převod pozemku městyse č. 97 v k.ú.
České Heřmanice do vlastnictví Pardubického kraje, Komenského nám.
125, Pardubice z důvodu veřejného zájmu a zajištění dopravní
obslužnosti.
 nabídku na geodetické práce ve výši 7.500 Kč bez DPH od společnosti
Geodezie Cindr, Česká Třebová na zaměření stodoly a vozové kolny
Borová čp. 7 a dále schválilo nabídku na pasportizaci stodoly a vozové
kolny pro stavební úřad a ke změně užívání stavby ve výši 6.655 Kč
s DPH od společnosti Denivková zahrada s.r.o., Luže
 vyřazení zmařených investic z majetku městyse v celkovém objemu 562
895 Kč. Jedná se o projektové dokumentace u akcí, které nebyly a
nebudou zrealizovány..
 cenovou nabídkou Vydavatelství P+R, Fakta Press, Svitavy na natočení
videospotu z letošních adventních akcí v městysi ve výši 4.500 Kč včetně
cestovného.
 s přiznáním odměny ředitelce MŠ a ředitelce ZŠ.
 celoroční odměny za rok 2018 pro zaměstnance J. Šplíchala ve výši 100%
měsíční mzdy, A. Kučerovou ve výši 80% měsíční mzdy, pro
zaměstnance L. Eliášovou, I. Dočkalovou a L. Dočkalovou ve výši 50%
měsíční mzdy. Dále ZM schvaluje od 1. 1. 2019 navýšení měsíční mzdy
pro VPP v souladu s navýšením minimální mzdy, měsíční mzdy
zaměstnance L. Eliášové na 15.500 Kč a hodinové sazby u DPP se S.
Bednářovou a R. Roubínkem na 80 Kč/hod. Jedná se o sazby a mzdy před
zdaněním.
 nákup sporáku v hodnotě 42.338 Kč do kuchyně MŠ České Heřmanice a
souhlasí s nabytím tohoto majetku do vlastnictví zřizovatele. Nákup bude
hrazen z rezerv MŠ z roku 2018 a rezervního fondu bez zapojení
finančních prostředků městyse.
 Komunitní škole České Heřmanice bezúplatné užívání místnosti v
kulturním domě, která slouží jako zázemí pro Komunitní školu a
keramická dílna pro veřejnost s platností od 20. 12. 2018.
 nákup plechové garáže v maximální výši 10.000 Kč.
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 předložený návrh aktualizace výše nájmů a poplatků za služby v
kulturním domě a Naší hospůdce a dále schvaluje nákup multifunkčního
rudlu G21 v ceně 1.601 Kč vč. DPH pro potřeby kulturního domu.
 vlastníkovi čp 48, České Heřmanice prominutí úhrady nákladů městyse
ve výši 4500 Kč, které vznikly při likvidaci škod po požáru čp. 48.
 manipulační poplatek ve výši 300 Kč pro občany městyse za přistavení
kontejneru pro sběr odpadu mimo místa určená Obecně závaznou
vyhláškou o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území městyse.
 uzavřít s P. Limberskou, České Heřmanice pracovní smlouvu s úvazkem
0,5 na pozici asistentky starosty, výpomoc na úřadu městyse a správce
obsahu webu za 10.000 Kč hrubého měsíčně. Pracovní smlouva bude
uzavřena od 11. 1. 2019 do 31. 12. 2019 s tříměsíční zkušební dobou.
ZM jednalo:
 opětovně o nabídce České pošty, s.p. na převedení pobočky na městys v
rámci projektu Pošta Partner. ZM nadále trvá na zachování pobočky v
Českých Heřmanicích, která bude provozována Českou poštou, s. p..
 o možnosti prodeje staré kontejnerové vany. Bylo jednáno o prodeji se
ZOD ZÁLŠÍ za cenu železa. T. Jeřábek navrhuje prodej přes internetový
bazar.
 o cenové nabídce na tvorbu webových stránek pro SDH České Heřmanice
a nový webhosting pro stránky městyse. Cenovou nabídku na web SDH
ZM neakceptuje. Starosta a místostarosta dohodnou s ing. L. Hlávkou na
osobní schůzce další podmínky spolupráce na webu městyse.
 o prosbě SDH Pecka (Královehradecký kraj) o možnou zápůjčku
historických hasičských předmětu do připravovaného hasičského muzea
 o žádosti Oblastní charity Ústí nad Orlicí, Letohrad o spolupráci při
realizaci Tříkrálové sbírky 2019, se kterou souhlasí.
ZM vzalo na vědomí:
 informaci M. Sobla o hospodaření Naší hospůdky za měsíc listopad a
provedené kontrole Krajské veterinární správy dne 14. 11. 2018.
 navrženou projektovou dokumentaci (elektro) a rozpočet v rámci akce
„Sociální zázemí u CVA v Českých Heřmanicích“
 informaci spol. Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o. o zvýšení
ceny vodného s účinností od 1. 1. 2019 o 1,62 Kč včetně DPH (tj. 37,43
Kč vč. DPH/m3). Zvýšení ceny je z důvodu plnění podmínek dotace ze
SFŽP na akci „Zlepšení jakosti pitné vody pro skupinový vodovod
Vysoké Mýto.“
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 informaci o zápisu z členské schůze Skupinového vodovodu Bohuňovice
konané 21. 11. 2018, kde byly projednávány tyto hlavní body: cena
vodného na rok 2019 (navýšení na 41 Kč/m3) rozpočtové opatření č. 7
návrhu rozpočtu na rok 2019
 informaci spol. EKO-KOM, a. s., Praha, že od 1. 1. 2019 se mění
sazebník odměn a koeficientů bonusových složek a standardy složení
komunálních odpadů a podílů obalové složky.
 protokoly o výsledcích následných veřejnosprávních finančních kontrol u
příspěvkových a místních organizací za rok 2018 (ZŠ, MŠ, TJ Sokol, KŠ,
Římskokatolická farnost, SDH České Heřmanice, Netřeby a Chotěšiny).
 informaci spol. Dobrá energie, s. r. o., Praha o navýšení cen za dodávku
elektrické energie a zemního plynu od 1. 1. 2019.
 písemné odstoupení od projektu Zateplení objektu bývalé fary č.p. 1 v
Českých Heřmanicích ze dne 10.12.2018, které představil starosta.
 Informaci starosty o možných dotacích z MMR (Brownfieldy –
komunitní centrum na faře; technická infrastruktura – ZTI pro 3 RD za
KD; podpora obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury –
propustky, mosty, lávky, parkovací a odstavné plochy.
 informaci o publikaci Pardubického kraje s uceleným přehledem
dotačních programů na rok 2019.
 odpověď MěÚ Vysoké Mýto na žádost vlastníka pozemků č. 424 a 425 v
kú České Heřmanice ohledně změny Územního plánu (zamítavé
stanovisko). Starosta navrhl připravovat změnu ÚP na pozemcích č.
346/1, 348/2, 1215/2 pro stavbu 2 RD. O připravované změně bude
informována veřejnost, aby mohla řešit své požadavky na změnu ÚP.
 vypracovaný 5. návrh geometrického plánu na umístění pozemků a
komunikace v lokalitě „Farská zahrada“, který představil starosta.
Bohužel návrh nereflektuje výměru směňovaných pozemků a bude muset
být přepracován.
Diskuse:
 Starosta informoval ZM o konání jednání Zastupitelstva Pardubického
kraje v KD v Českých Heřmanicích dne 19.2.2019.; Ing. J. Lichtenberk
požádal ZM o rozšíření veřejného osvětlení v Chotěšinkách; M.Sobel –
Naše hospůdka - informoval ZM o poruše brana na vchodových dveřích a
o potřebě pořízení ochranných pomůcek (pracovní obuv) pro
zaměstnance.; M.Sobel informoval ZM o uvolněném poklopu kanálu u
mostu u Koskových.; I.Plašilová informovala o vybraném dobrovolném
vstupném na adventním koncertě ve výši 6.660 Kč.; T.Jeřábek upozornil
na nutnou opravu střešní krytiny na budově č.p. 75. a na nedostatečnou
hydroizolaci v koupelně v bytě č. 1.
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Dne 22.1. 2019:
ZM schválilo:
 předloženou inventarizační zprávu za rok 2018.
 Plán preventivně výchovné činnosti obce na rok 2019 v oblasti požární
ochrany.
 Plán kulturních akcí v městysi na rok 2019.
 příspěvek pro V. Kárského, Vysoké Mýto ve výši 3.000,- Kč.
 Dodatek č. 7 Smlouvy o dílo na svoz a odstraňování komunálního odpadu
z odpadových nádob mezi Městysem České Heřmanice a společností
EKOLA České Libchavy s.r.o., České Libchavy.
 předložený Návrh střednědobého výhledu rozpočtu městyse na období
2019 – 2021.
 smlouvou č. SML-2019-033-000038 o dodávce vody a odvádění
odpadních vod s VHOS a.s., Moravská Třebová na připojení čp. 26
Netřeby k vodovodnímu řadu.
 prodloužení pracovní smlouvy s L. Eliášovou, Borová na pozici pomocná
kuchařka v Naší hospůdce do 28. 2. 2020.
 smlouvu o nájmu pozemků městyse č. 57/2, 57/3 a 57/4 v k.ú. České
Heřmanice v celkové výměře 291 m2 za 29 Kč ročně od 23. 1. 2019 TJ
Sokolu, z.s. České Heřmanice na dobu neurčitou.
 podání žádosti o dotaci z Pardubického kraje z Programu podpory kultury
a památkové péče v Pk na rok 2019, podprogram 3 - podpora památkové
péče v Pardubickém kraji na akci „SÝPKA – obnovení stávajícího
historického odvětrávacího systému k zamezení vzlínající vlhkosti,
zahájení 4. etapy“. Dále schvaluje nabídku společnosti DENIVKOVÁ
ZAHRADA s.r.o., Jenišovice – Mravín na zpracování a podání žádosti o
dotaci na tuto akci ve výši 2.420,-Kč s DPH a nabídku S.P. UNI, s. r.,
Řetová na dodatečnou hydroizolaci obvodového zdiva injektáží a
preventivní ošetření podlahových trámů v rámci této akce ve výši
121.786,50 Kč vč. DPH
 dodatek č. 1 ke smlouvě na akci „Sociální zázemí u Centra
volnočasových aktivit v obci České Heřmanice“ od společnosti Sefir
s.r.o., Zlonín, kterým dojde k navýšení ceny díla o 43.545,48 Kč vč. DPH
v souvislosti s přepracováním technického řešení elektroinstalace a
elektropřípojky. Celková cena díla bude činit 1.287.121,20 Kč vč. DPH.
 Dohodu se Státním zemědělským intervenčním fondem, Praha o
poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR na akci „Naučná
stezka Borová“ ve výši 446.369 Kč.
 pořízení multifunkční tiskárny Canon i-SENSYS MF735Cx za 12.941 Kč
od Lubomíra Dočkala DoNet, Litomyšl.
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 nákup 100 ks reklamních kuličkových per s popisem v maximální výši
3.000 Kč vč. DPH.
 aby starosta městyse jmenoval konkursní komisi v konkursním řízení
pro výběr kandidáta na pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy
České Heřmanice, se sídlem České Heřmanice 50, v této podobě:
předseda komise – Pavel Eliáš – zástupce zřizovatele a člena komise –
Tomáš Jeřábek – zástupce zřizovatele. Další členy komise bude starosta
jmenovat po obdržení nominací: zástupce krajského úřadu, odborníka v
oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti školství, inspektora ČŠI
a pedagogického pracovníka MŠ České Heřmanice. Dále ZM pověřuje
paní Petru Limberskou, administrativní pracovnici Městyse České
Heřmanice tajemníkem konkursní komise v konkursním řízení pro výběr
kandidáta na pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy České
Heřmanice.
ZM jednalo:
 o prvním návrhu rozpočtu městyse pro rok 2019 (požadavky
příspěvkových a místních organizací, neuskutečněné akce z rozpočtu
městyse z roku 2018, akce z místního POV a Strategického plánu,
požadavky obyvatel a návrhy ZM). Po diskusi byl připraven návrh
rozpočtu k projednání finančním výborem – Příjmy (8.876.300,- Kč) a
výdaje (12.904.300,- Kč) s tím, že bude zapojen přebytek hospodaření
městyse z minulých let (4.028.000,- Kč).
 o žádosti Spolku Lungta, Praha o projednání připojení se k mezinárodní
kampani „Vlajka pro Tibet“. Městyse se ke kampani nepřipojí.
 o žádosti J. Šmejdíře o povolení ke kácení stromů z důvodu výměny
pozemků v rámci pozemkových úprav. Žádost byla předána k řešení J.
Pánkovi – předsedovi komise pro životní prostředí.
ZM vzalo na vědomí:
 vyjádření Státního pozemkového úřadu Ústí nad Orlicí (SPÚ)
k postoupené námitce M. Slavíka s postupem vyhotovení PSZ a
neoprávněné schválení polní cesty HC 21 v rámci KoPÚ České
Heřmanice. Dle SPÚ postupoval městys při schvalování PSZ a polní
cesty HC21 v souladu s vyhláškou č. 13/2014 Sb. ZM bere na vědomí.
 informaci o tříkrálové sbírce – České Heřmanice a Borová 16.387,- Kč,
Chotěšiny 3.600,- Kč, Netřeby 2.285,- Kč = 22.272,- Kč (o 1.556,- Kč
méně než v roce 2018) a informaci o dobrovolném příspěvku na ohňostroj
9.546,-Kč (o 479,- Kč méně než v roce 2017).
 informaci starosty o hospodaření Naší hospůdky za měsíc prosinec včetně
zisku z prodeje vánočního cukroví a hospodaření za celý rok 2018.
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 informaci o rozhodnutí o stavebním povolení na akci „rekonstrukce
mostu ev. č. 3179-4 České Heřmanice“ (u Koskových).
 odpověď zhotovitele na reklamaci díla "Stavební úpravy domu čp. 75 v
Českých Heřmanicích – byt č. 1"- prosakující voda do obvodového zdiva.
ZM nadále trvá na reklamaci z důvodu chybějící hydroizolace v okolí
vany, která by zabránila vsakování vody do zdi. Bude nadále řešeno.
 informaci P. Limberské o přihlášení webových stránek městyse do
soutěže Zlatý erb.
 informaci starosty o zaslaném přehledu vytříděných odpadů – oděvy od
společnosti TextilEco a.s., Praha. Za rok 2018 bylo v našem městyse
vytříděno 1984 kg oděvů.
 informaci starosty o vzdělávacím projektu Ministerstva vnitra pro
zastupitele měst a obcí s názvem Zastupitel v kurzu.
 zápis z členské schůze Skupinového vodovodu Bohuňovice konané
28.12.2018, kde byly projednávány tyto hlavní body: Rozpočtové
opatření č. 8 a Rozpočet na rok 2019.
 aktualizovaný schválený přehled sazeb za služby v KD (Usnesení č.
243/2018 ze dne 19.12.2018).
 informaci o nutnosti vyhlášení konkursního řízení pro výběr kandidáta na
pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy České Heřmanice z
důvodu odchodu zastupující ředitelky K. Páleníkové na mateřskou
dovolenou.
Diskuse:
 Ing. J. Lichtenberk informoval ZM o stažení žádosti o přenechání garáže
městyse pro SDH Chotěšiny a dále o plánované výstavbě dřevěné pergoly
svépomocí pro využití na akce pořádané SDH Chotěšiny.; Starosta
informoval o konání Krajského zastupitelstva v našem KD v termínu
19.2.; J. Pánek informoval o zničené cestě mezi Netřeby a Sloupnicí a
zažádal o vývoz septiku u hasičské zbrojnice v Netřeby; Ing. J.
Lichtenberk přednesl žádost o kovovou popelnici do hasičské zbrojnice a
výdejny obědů v Chotěšinách; T. Jeřábek informoval o žádosti ředitelky
ZŠ o zaizolování kovových dveří na půdu školy z důvodu úniku tepla a o
stavu ve školce s chybějícím personálem. Dále přislíbil, že zajistí 3
nabídky na pořízení konvektomatu do kuchyně MŠ.; MUDr. M. Novotná
informovala o přípravách na masopust, také se dotazovala na možnost
zajištění dopravy z místních částí pro občany, kteří by se chtěli zúčastnit
jednání ZM v Naší hospůdce a na možnost výjezdního jednání ZM v
místních částech Netřeby, Chotěšiny, Borová.
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Dne 5. 2. 2019:
ZM schválilo:
 podání žádosti na Pardubický kraj o dotaci ve výši 21.598 Kč z
rozpočtových prostředků Pardubického kraje v roce 2019 z programu
Podpora v oblasti sportu a volnočasových aktivit na projekt „Nákup a
instalace gymnastických kruhů do tělocvičny v Českých Heřmanicích.“
Celkové náklady na projekt budou 30.855 Kč.
 dodatek č. 2 k Dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně
prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního
rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. UOA-VZ-42/2018 mezi
Městysem České Heřmanice a Úřadem práce České republiky, Praha,
který prodlužuje původní dohodu do 31.3.2019.
 členský příspěvek městyse do rozpočtu Mikroregionu Vysokomýtsko pro
rok 2019 ve výši 15,- Kč za občana.
 Obecně závaznou vyhlášku městyse České Heřmanice č. 1/2019 o nočním
klidu v předložené podobě.
 podání žádosti na Pardubický kraj o individuální dotaci ve výši 300.000
Kč z rozpočtových prostředků Pardubického kraje v roce 2019 na akci
„Pořízení dopravního automobilu pro JSDHO Netřeby“ .
 Dodatek č. 10 ke Smlouvě o pronájmu č. 3/2017 mezi městysem a
společností Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o.,Vysoké Mýto.
 předložený aktualizovaný návrh uspořádání pozemků městyse v rámci
KoPÚ České Heřmanice.
ZM jednalo:
 o žádosti M. Slavíka, České Heřmanice na přepracování průběhu cesty
HC21 v rámci KoPÚ České Heřmanice. ZM se seznámilo s vyjádřením
Státního pozemkového úřadu na námitku M. Slavíka. V ní bylo SPÚ
konstatováno, že cestní síť byla v Plánu společných zařízení (PSZ)
navrhována jako funkční celek pro umožnění odklonu zemědělské
mechanizace a napojení na zemědělské středisko mimo intravilán obce a s
tím spojenou prostupnost krajiny pro celou veřejnost včetně napojení na
sousední katastrální území Chotěšiny, což zajišťuje právě cesta HC 21 a
její současná varianta byla navržena zhotovitelem jako nejvhodnější. Dále
starosta informoval ZM o jednání s SPÚ, kde mu bylo sděleno a panu M.
Slavíkovi v tomto smyslu písemně odpovězeno, že z důvodu pokročilé
fáze pozemkových úprav, kdy bylo již vynaloženo značného úsilí a
veřejných financí na tuto podobu projektu a vzhledem k projednanému
návrhu nového uspořádání pozemků, není důvod tento průběh cesty HC
21 měnit. Tím bylo M. Slavíkovi ze strany SPÚ nevyhověno v jeho
námitce. Z výše uvedených důvodů se ZM shodlo nevyhovět žádosti M.
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Slavíka o přepracování cesty HC 21. ZM pověřilo starostu písemně
odpovědět M. Slavíkovi na podanou námitku ze dne 10.12.2018 a na
žádost ze dne 27.1.2019. Manželé Šmejdířovi se dotazovali na technickou
zprávu a dokumentaci k cestě VC12 k Evangelickému hřbitovu. Byly
předneseny základní parametry. Cesta šířka 4 m, zbytek podkladů k této
cestě bude zaslán manželům Šmejdířovým, Janouškovým a ZM.
 s M. Hájkem, MBA - OVB Allfinanz, a.s. o možnosti odměňování
zaměstnanců formou příspěvku do životního či penzijního pojištění. Tato
možnost nabízí výhody jak pro zaměstnance, tak pro městys. Nyní jsou
pololetní a roční odměny zaměstnancům vypláceny do mzdy.
ZM vzalo na vědomí:
 informaci Ing. J. Lichtenberk, že Finanční výbor projednal dne 30.1. t.r.
návrh rozpočtu městyse na rok 2019 bez zásadních připomínek. Pouze
členové finančního výboru navrhovali, aby bylo v dalším rozpočtu
pamatováno na nákup pozemků pro výstavbu RD a dále na pořízení
budov s možnou úpravou na sociální byty z důvodu budoucího rozvoje
městyse. Dále více propagovat veřejné akce pro občany a věnovat větší
pozornost výsadbě zeleně a klidových zelených ploch.
 geometrický plán ohledně umístění pozemků a komunikace v lokalitě
„Farská zahrada“ jedná se o směnu a prodej pozemků s dotčenými
vlastníky, tak aby mohla vzniknout klidová zóna „Heřmanka“
 možnosti dotace na restaurování pomníků padlých a válečných hrobů.
 Sdělení Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj o Vyhlášení platnosti
obnoveného katastrálního operátu k.ú. Chotěšiny.
 přehled odpadů Městyse za rok 2018.
 návrh navýšení cen v Naší hospůdce.
 dotační možnosti z MAS Litomyšlsko na „sídelní zeleň“ (Heřmanka)
Diskuse:
 Starosta předložil 2 nabídky na exponáty do plánovaného muzea na
Borovou – ruční čistič obilí a mlátička; J. Pánek vznesl dotaz na nákup
pozemků na Netřeby, Borové, Chotěšinách do majetku městyse k
následnému prodeji stavebních parcel. Dále se J. Pánek dotazoval na
možnost vybudování soc. bytů na statku na Netřeby, dotaz na možnost
třídění hliníku/plechovek a tetrapaků; I. Plašilová se dotazovala na
výsledek jednání s ředitelkou MŠ.; Ing. J. Lichtenberk žádal o dokončení
výměny žlábků na hasičárně v Chotěšinách ; MUDr. Novotná se
dotazovala na sochu čápa, kde se nachází, zda je ošetřena a kam se umístí.
- PL a PE 15

Sbor pro občanské záležitosti informuje

V prosinci oslavila své životní jubileum 75 let paní Eva Kafková
z Českých Heřmanic.
V lednu oslavily své životní jubileum 75 let paní Hana Macková
z Chotěšin a 85 let pan Jaroslav Kopecký z Českých Heřmanic.
V únoru oslavily své životní jubileum 75 let paní Věra Kafková
z Českých Heřmanic, 80 let pan Josef Šváb z Českých Heřmanic a pan
Miloslav Lásko z Chotěšin, 85 let paní Milada Kašparová z Českých
Heřmanic a 96 let paní Božena Jůvová z Borové .

Jménem redakce všem jubilantům gratulujeme a přejeme hodně zdraví
do dalších
let.
V prosinci zemřela paní Vlasta
Karlíková
z Českých Heřmanic.

-ak-

Informace zevidence obyvatel ÚM České Heřmanice
Pohyb obyvatel v roce 2018 byl následující:
narodili se
zemřelo
přistěhovalo se
odstěhovalo se

3 holčičky a 2 chlapci
6 občanů
23 osob
13 osob

K 31. 12. 2018 byl celkový počet obyvatel 573.
Z toho: Borová 34, České Heřmanice 397, Chotěšiny 64, Netřeby 78.
Oproti roku 2017 se celkový počet obyvatel zvýšil o 9.
-ak16

Dle plánu preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany pro rok
2019 městys zveřejňuje v měsíci březnu následující článek:

Chráníme úrodu
Snad nejnebezpečnějším obdobím pro zemědělce i pro hasiče je období
senoseče a žní. Během nich se k ohrožení úrody požáry spojují negativní lidské
vlastnosti a jednání se zvýšeným nasazením techniky, která ne vždy odpovídá
svým stavem požadavkům na požární bezpečnost. Přičtěme k tomu ještě
sluncem vysušené lány i ostatní porosty a máme pohromadě všechny faktory,
působící nárůst počtu požárů v tomto období. Co můžeme dělat pro to,
abychom nevídali záběry v televizi, které nám ukazují velké požáry v rámci
celé naší republiky, jejichž škody jdou do milionů?
Základním předpokladem je dodržování všech pravidel požární prevence
a přizpůsobení jednání vnějším podmínkám. Jestliže v lese je kouření a
rozdělávání ohňů jednoznačně zakázáno, zvláště za suchého a teplého počasí
platí tento požadavek i v polích, na loukách a všude tam, kde by mohlo takové
počínání skončit požárem. Odhozený nedopalek cigarety je spolehlivým
iniciátorem požáru, za mimořádně suchého počasí však postačí k zapálení
vyschlého porostu i výfuk osobního automobilu, který vyschlou travou
projížděl.
Samostatnou kapitolou – jednou z nejsmutnějších – jsou děti. Během
prázdnin mají dostatek volného času pro vymýšlení nejrůznějších her, k nimž
občas potřebují také zápalky. První kuřácké pokusy a hry se velmi často
odehrávají několik kroků za vesnicí – tam stojí pěkný stoh, kde si budeme hrát,
nebo ten seník je zajímavý, můžeme ho prozkoumat – poté se stane, že z
nevinné hry se stane požár, který napáchá velké materiální škody, ale někdy i
tato nevinná hra může skončit tragédií, když se děti nedostanou včas z dosahu
ničivých plamenů.
Samostatnou kapitolu vzniklých požárů má na svědomí technika. Vlastní
boj proti požárům zaviněných technikou začíná ještě před jejím nasazením do
žňových prací. Pečlivá příprava a kontrola technického stavu by měla zahrnout
elektroinstalaci a palivovou soustavu motorových vozidel a kombajnů,
prohlídku a promazání třecích ploch, kde by třením mohlo dojít k nadměrnému
zahřívání součástí a k požáru.
Samozřejmostí je požadavek na lapače jisker u těch strojů, které je ještě
nemají zabudovány v tlumičích výfuku nebo nejsou vybaveny turbodmychadly.
Součástí kontroly je i prohlídka hasicích přístrojů. Pokud prohlídka dopadla
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dobře, neznamená to ještě, že během celého průběhu žní už technice nemusíme
věnovat pozornost. Pravidelné prohlídky mohou včas a v zárodku odhalit
drobné závady, které by se později mohly vymstít právě vznikem požáru. Bývá
to právě elektroinstalace, kde zkrat nemusí vést ke vzniku požáru vozidla, ale
postačí k zapálení vyschlého obilí. U kombajnů je třeba dávat pozor na žací
lišty. Cizí předmět – obyčejně kámen ve styku s kovem působí jako křesadlo,
jehož jiskry k podpálení obilí mnoho nepotřebují. Toto nebezpečí hrozí i u
pásových dopravníků, zvláště v suchém a prašném prostředí. Nezapomeňte, že i
obilný prach vytváří se vzduchem výbušnou směs, jejíž energie nemá daleko k
průmyslovým výbušninám.
Velkým problémem se může stát i cizí předmět, který se dostane do
senometu, který nám dopravuje seno do půdního prostoru. Kousek kovu či
kámen přivezený spolu se senem může zavinit požár kravínu či skladovací haly.
Jestliže dbáme o dobrý stav u pohyblivé techniky, nesmí zůstat stranou
ani stav objektů, ve kterých se úroda zpracovává a skladuje. I zde hrozí největší
nebezpečí od elektroinstalace, je-li provedena v rozporu s předpisy, má-li
poškozenou izolaci nebo používá spotřebiče, jejichž stav odporuje požadavkům
požární bezpečnosti. Jsou to žárovky bez krytů, nejrůznější neodborné připojení
„nouzového“ a provizorního osvětlení a další závady. Snad ani nemusíme
připomínat, že otevřený oheň v prostorách plných obilného prachu nemá co
dělat.
Při kontrolách často vychází najevo, jak malá péče je věnována
uskladnění vlhkého obilí, pícnin či slámy. Ne všude patří měření vnitřní teploty
uskladněných produktů k prostředkům předcházejícím samovznícení, které si
připsalo na konto ztrát pěkně vysokou sumu. Ale to patří spíše do skupiny
požárů, které vlastně způsobila lidská nedbalost.
-pe-

TJ Sokol České Heřmanice
Letošní zima nás přikryla krásnými sněhovými peřinami. Vyznavači
zimních sportů si dozajisté přišli na své. Ještě několik týdnů budeme moci
čerpat z bohaté sněhové nadílky, kterou zima obdařila naše hory. Pokud shrnu
tuto zimu z hlediska sportovních výkonů, tak sjezdování bylo, běžky byly,
koulovačka proběhla, sněhulák postaven, sáňky, boby a lopaty použity,
andělíček ve sněhu proveden. Na můj vkus by ale toho sněhu mohlo být tady u
nás klidně více. Snad ještě zažijeme takové sněhové nadílky jako v době, když
jsem byl malý kluk. Vzpomínám na to dodnes.
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Co se událo?
8. prosince 2018 – Mikulášský pinec cup – Proběhlý ročník oslavil své
polokulaté narozeniny. Jednalo se již o 15. ročník. I když nebyla zcela naplněna
kapacita turnaje, byli jsme i přesto s účastí spokojeni. Celkem se zúčastnilo 8
žen a 24 mužů. Výsledné pořadí bylo následující:
Ženy:
1.
Jaroslava Kafková
2.

Iveta Součková

3.

Lada Dočkalová

Muži:
1.
Jiří Balcar
2.

Jakub Zavřel

3.

Lukáš Hlávka

18. ledna 2019 – beseda - Lapland Extreme Challenge – o skutečně extrémní
výzvě v podobě závodu o délce 1000 km v laponském severu k nám přijeli
besedovat Peggy a Adam. Ten, kdo přišel, nelitoval. Celkem besedu navštívilo
více než 60 lidí. Jednalo se o velmi poutavé vyprávění o hranicích lidských
možností. Beseda s Peggy a Adamem se po jejím oficiálním ukončení přesunula
do salonku naší hospůdky. Diskuse a dobrá nálada pokračovala až do pozdních
večerních hodin. Ohlasy zúčastněných byly velmi pozitivní.
23. února 2019 – lyžařský zájezd do Deštného v Orlických horách – TJ
Sokol uspořádal jednodenní lyžařský zájezd do Deštného v Orlických horách.
Výborné podmínky a pěkné počasí přilákalo skvělých 41 účastníků. Na své si
přišli sjezdaři na skvěle upravených, ač trochu zledovatělých, sjezdovkách.
Tentýž termín byly v areálu k vidění závody v akrobatických skocích, takže o
zábavu bylo opravdu postaráno. Mezi účastníky zájezdu se našli i běžkaři, kteří
se ve slunečném počasí vydali na běžecké tratě, které vedly nádhernou krajinou
Orlických hor. Mimo menších pádů a nějaké té modřiny na těle nebyl nikdo
zraněn a z výletu si všichni odvezli jenom hezké zážitky. Tímto děkuji všem
zúčastněným a TJ Sokolu, že umožnil uskutečnit tento velmi povedený zájezd.
Budeme se těšit na další akce.
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2. března 2019 – Fotbalový diskoples – třetí ročník Fotbalového diskoplesu se
opět nesl v duchu skvělé zábavy. Velkou zásluhu na tom mělo originální
předtančení v podání místních fotbalistů, fotbalistek a Freddiho Mercuryho,
více než bohatá tombola, dvojice DJs otce a syna Marcalových a hlavně všichni
Ti, kteří se na náš diskoples přišli pobavit. Už teď se těšíme na další ročník.

Co připravujeme, na co se těšit?


15. březen – valná hromada



30. dubna – pálení Čarodějnic na místním fotbalovém hřišti



8. června – Dětský den



27. července – pouťový turnaj



24. srpna – Heřmanské cyklování

O všech výše uvedených akcích se také včas dozvíte na našich stránkách
nebo na našem facebooku.
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Naše oddíly
Fotbal muži
Zimní příprava fotbalového týmu je v plném proudu. Již od 8. 1. 2019 se
muži schází 3x týdně a chystají se, především po fyzické stránce, na mistrovské
zápasy. Novinkou pro toto přípravné období bylo především soustředění, na
které se naši fotbalisté vydali do Pustých Žibřidovic u Šumperka. Fyzicky
náročné soustředění trvalo 4 dny a splnilo všechna očekávání. Tréninky byly
výživné, parta se utužila a zbylo trochu času i na zábavu. Měsíc před zahájením
jarní části soutěže je tým v dobrém rozpoložení, které se promítlo i do třech
odehraných přátelských utkání. Muži sehráli zápasy s A-týmem Chocně, který
porazili v poměru 3:1, Ústím nad Orlicí B 0:0 a výhrou nad Čistou 6:2. Do
začátku soutěže nás čekají ještě utkání s Cerekvicí nad Loučnou a Sloupnicí.
Nyní už zbývá dotrénovat poslední část přípravy před zahájením mistrovských
utkání bez zranění a vyladit formu směrem k prvnímu utkání 23. 3. 2019 v
Žamberku s B-týmem. Těšíme se na Vaši podporu.
Cvičení dětí
Celou zimu jsme se s našimi dětmi scházeli v tělocvičně u nás v Českých
Heřmanicích. Stále bychom se chtěli držet modelu všeobecného cvičení, tzn.
rozvíjení síly, obratnosti, rychlosti, postřehu, práce s míči atd. V novém roce
jsme se zúčastnili dětského šestiboje v Bílém Újezdě. Celkem se soutěžení
účastnilo téměř 40
dětí ve věku od 3 do
8 let. Z Českých
Heřmanic
si
zasoutěžilo 7 dětí.
Naše děti si vedly
velmi
dobře.
Dokonce stály třikrát
na stupních vítězů.
Za skvělé výkony si
nakonec
medaili
odnesli
všichni.
Myslím, že pro děti
to byla opravdová
zábava a dobrá zkušenost. Stejně tak jako pro nás, kteří jsme jeli naše děti
podpořit. Určitě bychom se obdobných soutěží rádi účastnili i v budoucnu.
Stolní tenis pro děti
S radostí Vám oznamujeme, že jsme založili další kroužek pro děti.
Tentokrát se jedná o stolní tenis pro děti starší deseti let. Kroužek se koná vždy
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v pondělí od 18:00 v naší tělocvičně. Děti se schází už několik týdnů. Plakátek
je na konci článku.
Vybíjená
Od začátku ledna se opět začala scházet děvčata na vybiku. Chodí
pravidelně každou středu od 19 hodin. Rádi uvítají všechny, kdo by měl chuť si
s nimi zahrát.
Florbal
Naše fotbalistky vyměnily fotbalové míče za balonek a hokejky, přizvali
několik mužských protějšků a pustili se do hraní florbalu. Scházejí se
pravidelně již několik týdnů každý čtvrtek od 18:30. I zde jsou Vám dveře
otevřeny. Po skončení se vždy chodí odměnit do místní hospůdky iontovým
zlatavým mokem :). I to stojí za úvahu.
Závěrem
Jaro už nám ukázalo svou sílu. Možná, že zima ještě vystrčí růžky, ale
jaro už se nám nezadržitelně hrne do dveří. Oprašte běhačky, seřiďte kola,
vytáhněte trecking nebo nordic walking hole, nabruste zahradní nůžky – jaro je
tu.

Ve zdravém těle zdravý duch a sportu zdar!
Za Váš TJ Sokol KŠ a spol.
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Zprávičky ze školy a školičky
V lednu a únoru pokračoval plavecký výcvik ve Vysokém Mýtě. Některé
děti se pod vedením učitelů z plavecké školy naučily plavat, jiné se v plavání
zdokonalily a některé se zatím s vodou seznamovaly. Na závěr jsme mohli
využít i tobogán a děti si odnesly „mokré vysvědčení“. To „suché“ vysvědčení
jsme dětem rozdali 31. ledna a pak následovaly pololetní a jarní prázdniny, kdy
si děti odpočaly, aby se zase s chutí vrhly do učení.
V únoru jsme měli několik akcí. Tou první bylo hudební vystoupení pana
Kubáta, ve kterém dětem velmi hezkou hravou formou představil hudebního
skladatele Antonína Dvořáka, se kterým jsme cestovali vláčkem po světě a
poslechli si některé jeho skladby, které během svého života napsal.
Dopravní výchova je pro děti velmi důležitá. Proto pravidelně každý rok
využíváme nabídku autoklubu z Vysokého Mýta na dopravní výchovu pro
školy. V únoru proběhla teoretická část dopravní výchovy pod vedením lektora
Jiřího Vokála a v květnu pojedeme na autodrom ve Vysokém Mýtě, kde
proběhne praktická část. Děti si mohou půjčit kola, koloběžky nebo jako chodci
vyzkoušet to, co se v teoretické části naučily. Pokud vše zvládnou, dostanou
průkaz cyklisty.
Období karnevalů jsme si připomněli i ve škole a v rámci družiny jsme
uspořádali karneval pro děti. Krásné masky si zatančily a zasoutěžily
v tělocvičně.
Na čtvrtek 14. února jsme uspořádali pro rodiče a děti Pexesiádu. Sešlo se
opravdu hodně soutěživých rodičů a dětí. A jak soutěživé klání dopadlo?
V kategorii dospělých zvítězily Marie Kotyzová a Míša Pekařová, druhé místo
obsadil Martin Kučera a třetí místo si odnesl Martin Karlík. V kategorii dětí si
pomyslnou zlatou vybojovala Dorotka Machová, stříbro patřilo Davídku
Malířovi a bronz Barče Šimkové a Sárince Jirsákové. Všichni zúčastnění si
odnesli odměnu. Věříme, že se jim ve škole líbilo a zase nás příště navštíví.
V pondělí 18. února jsme přijali pozvání mateřské školy na divadlo víly
Srdíčkové - pohádka O Smolíčkovi.
V úterý 19. února odjeli žáci 4. a 5. ročníku do základní školy
v Litomyšli, kde měli možnost v rámci projektu komunikovat s anglicky
mluvícími zahraničními studenty. Zajímavou prezentaci si pro ně připravila
osmnáctiletá studentka z Indonésie a devatenáctiletý student z Indie. Pohovořili
o své rodné zemi, rodině, zvycích. Naše děti se během prezentace anglicky
ptaly na vše, co je zajímalo. Např. jaké počasí mají v Indonésii, jaké sporty
studenti dělají, jaké mají oblíbené jídlo…… Pro děti byla návštěva velmi
zajímavá i přínosná do hodin angličtiny.
V pátek 22. února jsme navštívili kluziště v Chocni. Kluci hráli hokej a
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děvčata zkoušela prvky krasobruslení. Strávili jsme zde velmi příjemné
dopoledne.
Od ledna 2019 jsme zapojeni do projektu Šablony II. V rámci tohoto
projektu probíhají v naší škole kluby – čtenářský klub, klub komunikace
v cizím jazyce a klub zábavné logiky a deskových her. Díky zapojení do tohoto
projektu plánujeme zmodernizovat vybavení ICT a nákup interaktivní tabule do
1. třídy. Ve druhé třídě již interaktivní tabule je. Tu jsme zakoupili z projektu
Šablony I.
-jk-

Ze školky
Není to tak dlouho, co
jsme
se
z vánočních
radovánek přehoupli do
nového roku. Velmi nám
udělala
radost
sněhová
nadílka, a tak jsme na naší
zahradě stavěli sněhuláky,
jezdili z kopečka na lopatách
nebo hráli na honěnou ve
vyšlapaném bludišti. Při
procházkách
jsme
obdivovali, jak malíř mráz
vymaloval přírodu. Mysleli jsme i na lesní zvířátka a do remízku u mlýna jsme
jim odnesli něco na zub.
Ve školce jsme také udělali svůj karneval. Děti s rodiči vymysleli spoustu
hezkých masek, a tak tu spolu tancovali a soutěžili indiánky, kovbojové, víly,
dinosauři i ananas nebo potápěč.
Vyjeli jsme si také na
naučný
program
mobilního
planetária do MŠ Sloupnice.
Dozvěděli jsme se zajímavé věci
o vesmíru, o naší Zemi a Měsíci.
Nejvíc se nám líbilo promítání
filmu
„ve
stanu“
(kopule
planetária).
Ve školní kuchyni byl
připojen profesionální sporák a
brzy paní kuchařce přibude ještě
další pomocník, který jí usnadní
práci – konvektomat.
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Nyní se těšíme nejen na dobrůtky tety Martiny, ale především na příchod
jara – hry na zahradě a hřišti, na krásu probouzející se přírody a velikonočních
svátků.
A tak přejeme i Vám spoustu hezkých jarních dní.
Děti a personál Mateřské školy

Hasičské zprávy
Již sedmou hasičskou zabíjačku jsme uspořádali v
sobotu 9. února. Vepřové hody se konaly zároveň s tradičním
masopustem, což se projevilo na rekordním počtu 350ti
vydaných jídel.
Aby těch sobotních událostí nebylo málo, tak v 9 hodin a
34 minut byl vyhlášen poplach na záchranu koně uvízlého v jímce za hasičskou
zbrojnicí. Byl povolán jeřáb z Vysokého Mýta, který ale zapadl na podmáčeném
poli. Celou situaci pomohl
vyřešit
člen
místní
výjezdové
jednotky
Vladimír Jůva, který svým
soukromým
traktorem
nejdříve zachránil za
asistence profesionálních
a dobrovolných hasičů již
vyčerpaného koně a poté
ještě pomohl vyprostit
zapadlou
hasičskou
techniku.
Sbor dobrovolných hasičů v Českých Heřmanicích tímto Vladimíru
Jůvovi děkuje.
V neděli 3. března jsme pro naše ratolesti uspořádali dětský karneval. Děti
i rodiče si tentokrát mohli vyzkoušet několik nových soutěží a atrakcí, a tak se
podlézalo pod hasičskou hadicí, po sále běhaly mumie, své vystoupení
předvedly mažoretky nebo se tančilo v pevném obětí s balónkem. Největší
zábava ale byla, když se na stěnu sálu promítal JUST DANCE a všichni tančili
podle pohádkových postav. Starší děti a rodiče si mohli vyzkoušet virtuální
realitu a třeba i pohladit medúzu v oceánu. V salonku si děti vyráběly masky
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v karnevalových dílničkách, malovaly, a nebo si nechaly namalovat obrázek na
obličej.

Tradičně nechyběla tombola a promenáda masek s vyhlášením deseti
nejkrásnějších.
Celé odpoledne nám hrál Jarda Marcal ml. Nejdůležitější postavou celého
karnevalu však byl moderátor Michal Šimek, který ani na chvíli nenechal děti
vydechnout.

Sbor dobrovolných hasičů děkuje všem, kteří se podíleli na přípravě
a průběhu celého karnevalu.
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SDH České Heřmanice vás zve na

Okrskovou soutěž
v požárním sportu,
která se uskuteční v sobotu 18. května 2019 v Tisové.
I v letošním roce nás budou reprezentovat mladí hasiči v celostátní hře
Plamen a v Orlickoústecké lize v požárním útoku. Pod vedením Heleny
Domlátilové, Lucky Pražákové a Jaroslava Marcala ml. bude 14 dětí soutěžit
v kategorii starších žáků. Stále nám chybí několik dětí do kategorie mladších
žáků. Pokud by měl někdo z dětí do 10 let zájem, může se přihlásit u některého
z vedoucích.

Termíny jednotlivých soutěží v roce 2019
10. – 11. 5. 2019
18. 5. 2019
19. 5. 2019
24. – 25. 5. 2019
2. 6. 2019
16. 6. 2019
23. 6. 2019
7. 7. 2019
18. 8. 2019
7. 9. 2019
8. 9. 2019
21. 9. 2019
5. 10. 2019

Svatý Jiří
Tisová (okrsková soutěž)
Lukavice (liga v požárním útoku)
Mladkov (okresní kolo Plamen)
Přívrat (liga v požárním útoku)
Letohrad Kunčice (liga v požárním útoku)
Bystřec (liga v požárním útoku)
Dolní Třešňovec (liga v požárním útoku)
Třebovice (liga v požárním útoku)
Letohrad (liga v požárním útoku)
Choceň (útok, štafeta 4x60m)
Černovír (ZPV)
Ústí nad Orlicí (ZPV)
-př27

Masopust 2019
V sobotu 9. 2. 2019 proběhl v Českých Heřmanicích již tradiční
Masopustní rej. Masky i přihlížející se sešli před úřadem městyse a po zahájení
účastníci nastoupili do připraveného autobusu a vyrazilo se. Ptáte se kam? Přeci
za hranice! Po krátké jízdě autobus zastavil u cedule „Maďarsko“, všichni
museli vystoupit a podrobit se celní prohlídce, než byli vpuštěni na území
sousední obce Netřeby. Zde čekala druhá polovina masek, Choceňačka
vyhrávala do kroku a nastal čas obejít a obveselit celou vesnici. Nutno říci, že
ani zde se místní nezalekli a vyrukovali s připravenými dobrotami v podobě
koláčků, chlebíčků či řízečků. Nechyběla ani pálenka nebo čaj na zahřátí.
Radostná nálada, dovádění, tanec a hudba provázely průvod masek po všech
zastávkách. Když už juchání pomalu ustávalo, zbývalo ještě pochovat přítelkyni
basu a poplakat nad její ztrátou. A jak nejlépe oslavit její život než pořádnou
oslavou a vzpomínáním na radostné dny nad zabijačkovými dobrotami z rukou
českoheřmanických hasičů. Těm chceme zároveň velmi poděkovat za veškerou
péči a též za úhradu oběda pro celou kapelu a uvaděče.
-mn-

foto Jan Odstrčil
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foto Jan Odstrčil

foto Jan Odstrčil
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BAZÁREK S NEJEN DĚTSKÝM OBLEČENÍM
PŘÍJEM VĚCÍ PROBĚHNE V ÚTERÝ 9. 4. 17:00 - 18:00 v PŘEDSÁLÍ KD
PRODEJ ZAHÁJÍME VE STŘEDU 10. 4. 15:00 – 17:00 (VÝDEJ NEPRODANÝCH VĚCÍ A PENĚZ Z PRODANÝCH VĚCÍ PROBĚHNE V 17h)

Co můžete přinést?
Kojenecké a dětské oblečení, obuv, oblečení pro dospělé
1. zboží označené svojí značkou a naceněné
2. očíslovaný seznam zboží
3. KŠ si účtuje 10% z prodaného zboží
info 737 282 144 Vacková L.

Poděkování
Prostřednictvím obecního časopisu Heřmánek bychom
chtěli poděkovat všem členům Výjezdové jednotky SDH České
Heřmanice, kteří se spolu s profesionální jednotkou z Vysokého
Mýta dne 9. 2. 2019 podíleli na vyprošťování našeho koně
uvízlého v jímce.
I přes poměrně vypjatou situaci se chovali velice vstřícně a
profesionálně. Celá akce tak díky jejich pohotovosti dopadla
dobře.
Také děkujeme paní doktorce Králové, která ihned po
vyproštění koně ochotně ošetřila.
Vaňkovi
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Pozvánka
NA VALNOU HROMADU
TJ SOKOL ČESKÉ HEŘMANICE, z. s.
Vážení členové TJ Sokol České Heřmanice, z. s., přijměte prosím pozvání na
Valnou hromadu, která se uskuteční v pátek 15. března 2019
od 18 hodin v salonku pohostinství v Českých Heřmanicích.

Program jednání valné hromady:
1.
2.

Zahájení a přivítání hostů
Volba zapisovatele VH
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Volba ověřovatelů VH
Zpráva o činnosti TJ za rok 2018
Zpráva o hospodaření TJ za rok 2018
Zpráva kontrolní komise
Zpráva o členské základně
Návrh plánu činnosti na rok 2019
Schválení rozpočtu na rok 2019
Diskuse
Usnesení z valné hromady
Závěr a občerstvení

S pozdravem a přáním pěkného dne
Miloš Sobel
Předseda TJ Sokol České Heřmanice, z. s.
Email: tjsokol@ceskehermanice.cz
Tel: 605 250 395
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OSÍK, tel. 461 618 111, www.tiskarnaosik.cz
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Toto číslo vyšlo 13. března 2019

Uzávěrka příštího čísla bude 31. května 2019
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