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Informace z úřadu městyse
➢ UZAVÍRKA MOSTU U KOSKOVÝCH
od 17. 6. do 31. 10. 2019 bude obousměrně uzavřen most u
Koskových. Jedná se o stavební akci Pardubického kraje, kdy dojde
k demolici původního mostu a výstavby nového mostu a lávky pro pěší.
Objízdná trasa pro automobilovou dopravu bude přes Chotěšiny,
Vračovice a Zaháj. Autobusová doprava na lince Vysoké Mýto – Česká
Třebová a zpět bude moci využít místní komunikaci kolem Cimflových a
Peterkových s výjezdem u čp. 123 (bývalá stanice). Dále tuto objízdnou
trasu včetně výjezdu u knihovny mohou využít pouze rezidenti. Rezidenti
jsou dle výkladu Dopravního inspektorátu Policie ČR pouze občané, kteří
mají trvalý pobyt v dané lokalitě a vlastníci nemovitostí v dané lokalitě,
kteří při výjezdu od své nemovitosti na silnici II. a III. třídy musí vždy
použít tuto místní komunikaci s objízdnou trasou. Vzhledem k obavám na
zvýšenou intenzitu dopravy na této místní komunikaci bude úsek
monitorován Policií ČR.
➢ ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU č. 4
úřad městyse Vás informuje, že v nejbližší době bude připravována
změna č. 4 Územního plánu České Heřmanice. V rámci této změny je
možné projednat i Vaše požadavky či potřeby. Vaše návrhy zašlete na
email urad@ceskehermanice.cz do 30. 6. 2019.
➢ KONZULTAČNÍ HODINY MÍSTOSTAROSTY
Konzultační hodiny místostarosty – Miloše Sobela můžete využít 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.
-pe➢ UKLIĎME ČESKO – rekapitulace
Podle výsledků se v Česku v sobotu 6. 4. 2019 sebralo přes tisíc tun
odpadu. Z Českých Heřmanic jsme přidali asi 150 kg, celkem 20 pytlů.
Sbírali jsme odpadky podél silnice Chotěšiny – Netřeby, Chotěšiny –
Borová – České Heřmanice, České Heřmanice – Tisová, Netřeby –
Sloupnice.
Poděkování patří všem, kteří se zapojili, bylo nás 18 a z toho 4 děti –
Matěj, Natálka, Jenda a Anežka.
A jak jsem psala loni, tak poděkování patří i těm, kteří si své odpadky
dovezou domů.
-mn3

Telegrafické zprávičky z jednání zastupitelstva
Dne 18.2. 2019:
ZM schválilo:
➢ schodkový rozpočet městyse pro rok 2019 v paragrafovém znění. Příjmy
činí 8.876.300,- Kč a výdaje jsou 12.904.300,-Kč. Schodek rozpočtu bude
financován z přebytku hospodaření minulých let. ZM stanovuje, že ve
výdajové stránce rozpočtu nesmí být překročen stanovený objem
provozních a investičních výdajů dle jednotlivých paragrafů schváleného
rozpočtu obce na rok 2019. V rámci paragrafů se změna v jednotlivých
položkách výdajů kromě mzdových povoluje. Městys v rámci
schváleného rozpočtu na rok 2019 poskytne příspěvky těmto
organizacím: příspěvková organizace MŠ České Heřmanice 182.000,- Kč,
ZŠ České Heřmanice 324.900,- Kč, TJ Sokol České Heřmanice 50.000,Kč, Farnost sv. Jakuba České Heřmanice 50.000,- Kč, SDH České
Heřmanice 21.000,- Kč, Komunitní škola České Heřmanice 36.000,- Kč,
SDH Netřeby 20.000,- Kč, SDH Chotěšiny 50.000,- Kč, Charita Nové
Hrady 5.000,-Kč, Charita Litomyšl 5.000 Kč.
➢ předložený návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové
organizace Základní školy České Heřmanice a Mateřské školy České
Heřmanice na období 2020–2021.
➢ dodatek k Dohodě o odborné pomoci s Městskou knihovnou Ústí nad
Orlicí, kterým se stanovuje výše poplatku na rok 2019 v částce 11.500 Kč
na nákup nových knih, obalení a rozvoz.
➢ cenovou nabídku JUDr. I. Drahošové, Vysoké Mýto na vyhotovení
kupních a směnných smluv na akci „Směna pozemků v lokalitě Farská
zahrada a Heřmanka“ ve výši 10.890 Kč vč. DPH.
➢ Rozpočtové opatření č. 1/2019 v předložené podobě.
➢ nejnižší nabídku na pořízení konvektomatu Retigo Blue 611i od
společnsoti GASTRO Komplet UO, Ústí nad Orlicí v částce 195.782,50
Kč vč. DPH do kuchyně MŠ České Heřmanice.
➢ objednávku knižních publikací Vysokomýtsko z nebe od společnosti CBS
Nakladatelství s.r.o., Zlín v nákladu 150 knih za 65.835 Kč s DPH.
➢ nabídku společnosti SMS služby s.r.o., Praha, na kompletní administraci
veřejné zakázky, včetně práce s profilem zadavatele a zajištění všech
povinných zveřejněních na akci "TI za kulturním domem“ v celkové
částce 16.335 Kč vč. DPH.
ZM jednalo:
➢ opětovně s M. Hájkem MBA ze společnosti OVB Allfinanz, a.s. o
možnosti měsíčního příspěvku městyse stálým zaměstnancům na životní
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pojištění či penzijní spoření, což pro ně bude novým benefitem za
odvedenou práci pro městys a určitou náhradou za vyplácené pololetní či
roční odměny. V této souvislosti starosta seznámil ZM s celkovými
náklady městyse na tyto odměny zaměstnanců včetně daňového zatížení
městyse i samotných zaměstnanců. ZM se shodlo projednat se
zaměstnanci variantu příspěvku, jehož výše bude odvozena od výše
měsíční mzdy konkrétního zaměstnance a výše celoročních odměn.
➢ o nabídce společnosti LIBEA, s.r.o. na výrobu vlajek a praporů pro
městys. ZM se shodlo nabídku nevyužít.
➢ o žádosti J.P. o odkup pozemků městyse v místní části Netřeby s
parcelním číslem 1019/1 o výměře cca. 891,5 m² a parcelním číslem
1019/4 o výměře 196 m². ZM se shodlo vyvěsit záměr na prodej pozemku
za nejnižší možnou nabídkovou cenu 220 Kč/m2. Prodej bude podmíněn
výstavbou RD.
➢ o žádosti J. Kláta ze společnosti Compass Group Czech Republic s.r.o. o
povolení k provedení akce v KD. 23.3.2019 – Josefovská zábava. ZM se
většinově shodlo akci schválit.
ZM vzalo na vědomí:
➢ informaci starosty o tom, že dle žádosti z minulého jednání ZM byly
manželům Š. a J. a zastupitelům zaslány bližší podklady k cestě VC 12 (k
evangelickému hřbitovu). Následně od manželů J. starosta obdržel
dodatečné dotazy k této cestě, na které jim odpověděl. Na cestě VC 12
nebude vybudována silnice, ale povrch bude štěrkový. Na tuto cestu není
zpracována dokumentace technického řešení. Cesta bude v celé délce 641
m široká 4 m (3 m + 2 x 0,5m krajnice). Pozemek pod cestou se rozšiřuje
v místech, kde není obděláván pozemek, dále v místě navržené výhybny,
v nájezdech, v obloucích a okolo evangelického hřbitova (manipulační
prostor), tak jak vyplynulo ze skutečného zaměření z důvodu toho, aby
nedošlo k poškození vlastníků a byla jim dána náhrada do orné půdy. Co
se týče manipulačního prostoru kolem zdi Evangelického hřbitova (cca
1,5 m), tak již ZM dne 25.6.2018 projednalo připomínky vlastníka
pozemku ohledně jeho nesouhlasu s manipulačním prostorem okolo
evangelického hřbitova, ale nadále ZM trvalo, aby byl vytvořen tento
prostor okolo evangelického hřbitova.
➢ aktualizovaný plán kulturních akcí na rok 2019.
➢ žádost ředitelky MŠ o uzavření v době konání jarních prázdnin a
chřipkové epidemie z důvodu malého počtu dětí. ZM se shodlo na
nutnosti aktualizace pravidel pro uzavření MŠ v těchto případech.
➢ informaci M. Sobela o hospodaření Naší hospůdky za leden a žádost na
zajištění brigádníka.
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➢ informaci starosty o konání Výboru Zastupitelstva Pardubického kraje pro
regionální rozvoj, evropské fondy a zahraniční vztahy dne 9.4. v Českých
Heřmanicích.
Diskuse:
M. Sobel informoval o nutnosti nákupu písku na umělou plochu a o potřebě
opravy sítí na víceúčelovém hřišti v CVA. Dále informoval o vznikající
nelegální skládce u potoka za ÚM a přednesl žádost za jakých podmínek je
možnost zapůjčit hasičského DA pro svoz osob; I. Plašilová se dotazovala na
původ a majitele sloupů, které jsou umístěny na pozemku před Plašilovými v
místní části Borová; Ing. J. Lichtenberk se dotazoval na umístění žlábků
uskladněných v hasičárně v Chotěšinách. ZM se shodlo, že pro žlábky není
momentálně žádné upotřebení a doporučuje je uchovat pro budoucí použití; T.
Jeřábek představil dispoziční řešení kuchyňky do sociálního zázemí u CVA v
Českých Heřmanicích a dále informoval o prodeji 350 porcí jídel na masopustní
zabijačce, kterou pořádal SDH České Heřmanice a přitom poděkoval Kulturní
komisi za organizaci masopustu; MUDr. M. Novotná poděkovala SDH České
Heřmanice za zajištění zabijačkových hodů při na masopustu, dále informovala
o zajištěném divadelním přestavení Tři mušketýři v termínu 12.4. a předala
informaci od p. Švába že v mostu u Koskových, jež se bude letos rekonstruovat
je ukryta schránka s informacemi z roku 1943.
Dne 26.3. 2019:
ZM schválilo:
• Rozpočtové opatření č. 2/2019 v předložené podobě.
• uzavření Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k
distribuční soustavě NN č. 15_SOP_01_4121507877 s ČEZ Distribuce
a.s., Teplická 874/8, Děčín v Netřeby čp. 26.
• vybranou společnost Ergotep, družstvo invalidů, Zábořská 93, Záboří,
Proseč na administraci webu ceskehermanice.cz s hodinovou sazbou 550
Kč bez DPH.
• cenovou nabídkou Davida Šruta, na opravu uložení vodoměrné šachty
v Netřeby u čp. 26 v ceně do 6.000 Kč.
• darovací smlouvu ve výši 1.000,- Kč Spolku přátel Růžového paloučku se
sídlem v Újezdci 21 na zajištění slavnosti na Růžovém paloučku dne 7. 7.
2019.
• aby starosta jmenoval Pavla Jeřábka, do funkce velitele JSDHO České
Heřmanice.
6

• Dopravní provozní řád, který upravuje podmínky pro zabezpečení
provozuschopnosti, provozování a údržby silničních motorových vozidel
JSDHO České Heřmanice.
• Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování servisních služeb ze dne 6.2.2013
mezi městysem a společností IterSoft s. r. o. Choceň, kterým je snížen
měsíční poplatek za správu mapového portálu z 600 Kč na 450 Kč/bez
DPH.
• Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 26. 5. 2014 uzavřené s P.T.,
kterým se prodlužuje doba nájmu na části pozemku městyse č. 346/17 v
k.ú. České Heřmanice pro zahrádkářské účely do 30. 6. 2024.
• finanční dar pro SDH Svatý Jiří na dětskou soutěž mladých hasičů, která
se konala dne 10. – 11. 5. 2019 k příležitosti svátku sv. Floriana – patrona
hasičů ve výši 500,- Kč.
• Dodatek ke smlouvě č 199/2003/for, na služby o poskytování veřejně
dostupných služeb elektronických komunikací se společností FORTECH,
spol. s r.o., kterým dojde k navýšení rychlosti přenesených dat a k
uplatnění slevy ve výši 20 % z ceny tarifu, jehož konečná cena je 431
Kč/měsíc.
• pořízení stříšky do atria Kulturního domu ve výši 7.000 Kč vč. DPH,
dopravy a instalace.
• nabídku Ing. Petry Studecké, Ph.D. ze společnosti Energetická agentura
s.r.o., Praha na vypracování studie přístavby jídelny a kuchyně ke škole
včetně zaměření stávající MŠ v celkové částce 37.510 Kč vč. DPH.
• finanční dar Obecně prospěšné společnosti KONTAKT Ústí nad Orlicí, na
zajištění provozu krajské Linky důvěry Ústí nad Orlicí v roce 2019 ve
výši 500,- Kč.
• v rámci podpory rodin s více dětmi, že městys uhradí stravné v Základní
škole České Heřmanice za A.P. po dobu její docházky do Základní školy
České Heřmanice za podmínky, že současně budou docházet do MŠ a ZŠ
její 2 sourozenci.
• hospodářský výsledek z hlavní činnosti městyse – zisk ve výši
1.823.567,67 Kč, ztrátu z hospodářské činnosti městyse ve výši
407 151,10 Kč. Dále ZM schvaluje závěrečný účet Městyse České
Heřmanice za rok 2018 bez výhrad. Součástí závěrečného účtu je zpráva
o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok 2018 se závěrem, že
při přezkumu nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
• účetní závěrku městyse za rok 2018.
• účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola České Heřmanice
za rok 2018 a dále schvaluje převedení hospodářského výsledku této
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příspěvkové organizace za rok 2018 ve výši 45.883,07 Kč do rezervního
fondu.
účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola České Heřmanice
za rok 2018.
Směnnou smlouvu mezi Městysem České Heřmanice, České Heřmanice
75 a TJ Sokol České Heřmanice, z.s., České Heřmanice 119, kterou dojde
k bezúplatné směně pozemků ve vlastnictví městyse č. 57/2, 57/3 a 57/4 v
k.ú. České Heřmanice za pozemky ve vlastnictví TJ Sokol České
Heřmanice č. 1326/11 a 1326/14 v k.ú. České Heřmanice.
nabídku T-Mobile Czech Republic a.s., Praha na nové telefonní měsíční
paušální tarify – pro starostu za 450,- Kč včetně neomezeného volání,
SMS a 2,5 GB dat, pro úřad městyse za 360,- Kč včetně neomezeného
volání a SMS a pro ovládání rozsvěcování veřejného osvětlení v částce
12,- Kč.
Plán rozvoje sportu 2019–2025 v Českých Heřmanicích, který řeší
aktuální stav a budoucí vizi sportu v městysi České Heřmanice.
Dodatek č. 2 k vyhlášce Zásady pro poskytování prostředků ze sociálního
fondu zřízeného k zabezpečení kulturních a sociálních potřeb dle § 5
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v
platném znění, kterým se navyšuje příspěvek zaměstnancům na obědy
z 15 Kč na 17 Kč u starosty ze 40 Kč na 42 Kč.
podání žádosti o dotaci na akci „SÝPKA – obnovení stávajícího
historického odvětrávacího systému k zamezení vzlínající vlhkosti,
zahájení 4. etapy“ z programu MV Podpora obnovy kulturních památek
prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2019
uzavření smlouvy o dílo se společností S. P. UNI s. r. o., Řetová na
dodatečnou hydroizolaci obvodového zdiva injektáží a preventivní
ošetření podlahových trámů v rámci akce „SÝPKA – obnovení
stávajícího historického odvětrávacího systému k zamezení vzlínající
vlhkosti, zahájení 4. etapy“ ve výši 121.786,50 Kč vč. DPH.
pořízení 2 ks dětských jídelních židliček do Naší hospůdky v ceně do
1000 Kč.
předložený text výzvy k podání nabídky, zadávací dokumentace na akci
„TI za KD v Českých Heřmanicích“ a dále ZM schválilo členy komisí pro
výběrové řízení na tuto akci – M. Sobel, P. Eliáš a zástupce společnosti
Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto s.r.o.
měsíční příspěvek městyse na životní pojištění či penzijní spoření pro
zaměstnance městyse takto: J.Š. 1.500,- Kč, A.K. 1.000,- Kč, L.D. 750,Kč, L.E. 500,- Kč a I.D. 500,- Kč.
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• podání žádosti o finanční podporu z Operačního programu Zaměstnanost
do výzvy č. 03_18_092 (výzva pro územní samosprávní celky) na projekt
"Efektivní veřejná správa v městysu České Heřmanice".
• úhradu faktury T. Posla, Sloupnice, ve výši 16.176,- Kč s DPH za úpravu
elektroinstalace před zapojením konvektomatu v kuchyni MŠ.
ZM souhlasilo:
• Dodatek č. 3 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 a Úřadem práce České republiky, Dobrovského 1278/25,
Praha, který prodloužil původní dohodu do 30.4.2019.
• s využitím vyřazené tiskárny z úřadu městyse pro potřeby JSDHO České
Heřmanice
• s prodejem části pozemku č. 1019/1 (cca 891,5 m2) a pozemku č. 1019/4
(196 m2) v k.ú. České Heřmanice J. P. za 221,- Kč za m2. Žadatel uhradí
poplatek za vklad do katastru nemovitostí a městys si vyhrazuje
předkupní právo věcné, které bude vymazáno po zahájení užívání RD.
Poté co bude vyhotoven geometrický plán, bude možné schválit kupní
smlouvu na prodej těchto pozemků.
• s podporou tenisové ligy, zvýhodněním sazby pronájmu CVA. Zápas 1,5
hod za 50 Kč a finálový turnaj zdarma.
• se zapůjčení techniky městyse (Belarus) TJ Sokolu na uválcování
fotbalového hřiště po jeho revitalizaci za poloviční hodinovou sazbu
v případě, že městys nebude hradit mzdu řidičovi traktoru.
ZM nesouhlasilo:
• s nabídkou na promítání letního kina v Českých Heřmanicích
• s podáním přihlášky městyse do soutěže Vesnice roku 2019
ZM jednalo:
• o žádosti D.Č. o pronájmu částí pozemků KN č. 261, 263/2 a 263/3 za
účelem skladování palivového dřeva. ZM pověřuje starostu zveřejnit
podle § 39 zákona č. 128/2000 Sb. záměr městyse k tomuto pronájmu.
• o žádostech manželů Š. a manželů A., České Heřmanice o koupi části
pozemku č. 393/40 v k.ú. České Heřmanice. Vzhledem k tomu, že městys
počítá v budoucnu s další výstavbou dalších RD na těchto pozemcích, tak
ZM nesouhlasí s jejich prodejem. V současnosti je tento pozemek
pronajat ZOD Zálší.
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• o žádosti P.H., České Heřmanice o koupi části pozemku č. 264/1 v k.ú.
České Heřmanice o rozloze 400 m2. ZM se shodlo pozemek neprodávat,
ale pouze opětovně pronajmout. ZM pověřuje starostu vyvěsit záměr na
pronájem.
• o žádosti pana J.C. na pronájem pozemku městyse KN č. 21/4 v k.ú.
Chotěšiny o výměře 1864 m2 za účelem sušení trávy. ZM s prodloužením
nájmu souhlasí do 31. 12. 2019 a pověřuje starostu zveřejnit podle § 39
zákona č. 128/2000 Sb. záměr městyse k pronájmu tohoto pozemku.
• o dotačních podmínkách k „Výzvě MAS Litomyšlsko, o.p.s. – OPŽP –
Realizace sídelní zeleně“. ZM využije tuto výzvu a pověřilo starostu
vyzvat Ing. R. Ulmannovou k podání nabídky na zpracování žádosti o
dotaci a oslovit zahradního architekta k podání nabídky na zpracování
projektové dokumentace.
• o umístění pozemků v lokalitě Farská zahrada a Heřmanka. Dne 21.3. t.r.
bylo jednáno s vlastníky ohledně směny, kdy došlo k dohodě a písemného
souhlasu s geometrickým plánem. Následně budou pozemky vyměřeny
přímo na místě. Dále byla stanovena minimální prodejní cena ve výši 230
Kč/m2 pro případný odkup části Farské zahrady. V souvislosti se
směnami v této lokalitě byly vykáceny dva smrky, aby nezasahovaly do
navrhovaných směňovaných pozemků.
• o výši vstupného na divadlo Tři mušketýři dne 12. 4. 2019 (50,- Kč). Do
budoucna by bylo žádoucí navýšit cenu vstupného vzhledem ke kvalitám
pozvaných souborů a uváděných divadel.
• opětovně o nutnosti opravy krytiny na budově čp. 75 v Českých
Heřmanicích – zajistí T. Jeřábek.
• o nabídce společnosti Stilmat s.r.o., Žamberk na vypracování projektové
dokumentace a rozpočtu na rekonstrukci a osvětlení víceúčelového hřiště
v CVA v částce 40 tis. Kč bez DPH. Starosta navrhl, že je nejdříve
potřeba komunitně projednat odpočinkovou zónu „Heřmanka“ s ohledem
na budoucí umístění tohoto hřiště a nemá smysl kupovat nový písek na
umělý povrch, který už je prakticky nefunkční. Nový návrh počítá
s přestavbou povrchu pro širší využití (reference z jiných obcí). Pak je
možné připravit projekt a zažádat o dotaci.
• o žádosti KSČM o umožnění výlepu volebních materiálů (volby do
parlamentu EU). Městys nemá výlepové plochy určené pro volební
materiály.
ZM vzalo na vědomí:
• s protokol o kontrole České inspekce životního prostředí. Kontrola
proběhla dne 18.3. na lesním pozemku č. 2171 v k.ú. Chotěšiny, kde na
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základě anonymního podnětu inspekce kontrolovala černou skládku.
Městys používal část pozemku jako mezideponii, ale někdo tam navezl
stavební suť. Dále zde byl na mezideponii uskladněn materiál po požáru
čp.48.
informaci M. Sobela o hospodaření Naší hospůdky za únor a stížnost
fotbalistů ohledně zajištění občerstvení při Discoplese. Bylo řešeno
domluvou s provozní.
informaci starosty o akci Hodina země 2019. Celosvětová událost na
ochranu životního prostředí a zejména klimatu, která se odehrála v sobotu
30. března od 20:30 do 21:30 hodin.
informaci starosty o konání závěrečného jednání v rámci Komplexní
pozemkové úpravy v katastrálním území České Heřmanice v termínu 3. 4.
2019 od 16.00 hod. v KD v Českých Heřmanicích.
objednávku ochranných pomůcek a vybavení pro JSDHO České
Heřmanice v částce 90.676,- Kč vč. DPH (je kryto rozpočtem městyse a
bude podána žádost o dotaci na Pardubický kraj na ochranné pomůcky).
poděkování V. P. a F. B. za zápůjčku elektrocentrály při výpadku
elektrické energie.
plánovanou zahraniční cestu starosty do Štrasburku (15. – 17.4.).

Diskuse:
J. Šplíchal se dotazoval ohledně umístění zakoupené garáže pro služební auto
RAPID. Bude umístěna na pozemku městyse (č. 346/17 v k.ú. České
Heřmanice) naproti jídelně v Přidružené výrobě a dále ohledně opravy uchycení
čelního nakladače na traktoru Belarus (nejde nasadit) -J. Lichtenber zjistí
možnosti opravy.; Starosta informoval ZM, že dne 11.4.2019 končí tříměsíční
zkušební doba asistentky starosty P. Limberské. Starosta vyhodnotil toto
období, jako velkou výpomoc v rámci svých povinností. Ostatní zastupitelé také
se vyjádřili k činnosti asistentky. Tímto se ZM se shodlo na dalším pokračování
zaměstnaneckého poměru.; M. Sobel opět upozornil na opravu kanálových
vpustí u Koskových a za Marcalovými – starosta bude informovat společnost
Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o.; I. Plašilová chválila údržbu stromů
na loukách před Borovou; J. Pánek se opětovně dotazoval na složené sloupy
v Borové na soukromém pozemku – starosta zjistí a dále se informoval ohledně
rozježděných příkopů (řepná kampaň) na cestě Netřeby směr Sloupnice a zda
došlo k nápravě – starosta zjistí; Ing. J. Lichtenberk upozornil ZM na zkřivené a
rezaté zábradlí u autobusové zastávky v Chotěšinách – bude opraveno a natřeno
na náklady městyse; T. Jeřábek se dotazoval na demolici čp. 21 v Českých
Heřmanicích (Jandíkovo). Objekt je volně přístupný a hrozí nebezpečí úrazu.
Bude poptána demolice, případně řešeno vlastní technikou a brigádně; M.
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Novotná žádala o zajištění registrace akce ukliďme Česko (6.4.2019) a zajištění
letáků na tuto akci, dále informovala ZM o přípravě Staročeského jarmarku, o
konání Dnu matek (9.5.) a o plánovaných oslavách jubilantů. Také se
dotazovala, v jakém vlastnictví jsou výlepní plochy, protože v okolních obcích
jsou strhávány naše plakáty. Na závěr se informovala o možnosti sociálního
bydlení na statku v Netřeby čp. 26 – starosta k tomu podal informace a další
zajistí; ZM jednalo o výjezdních zasedáních ZM v místních částech – Netřeby
29.4. v 17.30, červen – Chotěšiny a červenec – Borová.
Dne 29.4. 2019:

ZM schválilo:
• Rozpočtové opatření č. 3/2019 v předložené podobě.
• cenovou nabídku společnosti Sefir, Zlonín ve výši 37.677,- Kč vč.
DPH na úpravu pochozích chodníků včetně změny oplocení v
důsledku přemístění výparníků tepelných čerpadel u budovy školy.
Dále ZM schválilo v rámci přemístění výparníků tepelných čerpadel
pro budovu školy po výstavbě sociálního zázemí cenové nabídky
společností Kubový s. r. o., Choceň na práce s jeřábem ve výši
9.027,- Kč vč. DPH, Sefir s.r.o., Zlonín 216 na dodávku a montáž
konstrukce pod výparníky ve výši 18.392,- Kč vč. DPH a Josef
Balous ml. FRIO, Potštejn – demontáž a montáž výparníků ve výši
26.433,- Kč vč. DPH.
• Dodatek č. 6 ke Smlouvě o nájmu bytu č. 3 v domě čp. 75 v Českých
Heřmanicích ze dne
1.5.2017 mezi městysem České Heřmanice a K.K. bytem České
Heřmanice. Tímto se nájemní poměr sjednává na dobu určitou od
1.5.2019 do 30.4.2021.
• pronájem části pozemků KN č. 261/2, 263/2 a 263/3 v k.ú. České
Heřmanice v celkové výměře 67 m2 D.Č., bytem České Heřmanice.
Doba pronájmu se stanovuje od 1.5.2019 do 30.4.2024 a roční
nájemné činí 10,- Kč za 100 m2.
• pronájem části pozemku KN č. 264/9 v k.ú. České Heřmanice
v celkové výměře 400 m2 P.H., bytem České Heřmanice. Doba
pronájmu se stanovuje od 1.5.2019 do 30.4.2024 a roční nájemné
činí 10,- Kč za 100 m2.
• pronájem pozemku KN č. 21/4 v k.ú. České Heřmanice v celkové
výměře 1864 m2 J.C., bytem Chotěšiny. Doba pronájmu se stanovuje
od 1.5.2019 do 31.12.2019 a roční nájemné činí 10,- Kč za 100 m2.
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• nákup skříně v hodnotě 17.040,- Kč a pracovní desky s příslušenstvím do
jídelny školy v hodnotě 27.770,- Kč pro potřeby ZŠ České Heřmanice a
tímto souhlasí s nabytím tohoto majetku do vlastnictví zřizovatele.
• Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu bytu č. 4 v domě čp. 75 v Českých
Heřmanicích ze dne 1.5.2015 mezi městysem České Heřmanice a A.T.,
bytem České Heřmanice. Tímto se nájemní poměr sjednává na dobu
určitou od 1.5.2019 do 30.4.2021.
• dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce mezi městysem České Heřmanice a
Mateřskou školou České Heřmanice 50. Dodatkem se doplňuje rozsah
bezplatného užívání o Vybavení školní kuchyně – Konvektomat Retigo
Blue 611i v celkové hodnotě 195.783,- Kč.
• zadání výběrového řízení na akci „České Heřmanice – Dopravní
automobil“ pro JSDHO Netřeby a dále ZM schvaluje členy hodnotící
komise - J. Pánek, J. Šrut a P. Eliáš.
• cenovou nabídku Tomáše Posla, Dolní Sloupnice na výměnu 2 ks svítidel
na osvětlení kostela sv. Jakuba v ceně 7.263,- Kč vč. DPH a na montáž a
zapojení 1 ks světelného bodu v Chotěšinkách v rámci rozšíření veřejného
osvětlení v celkové ceně 8.336,90 Kč.
• podání žádostí o příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci
veřejně prospěšných prací – 1x předák a 3x VPP.
• nabídku Ing. Renáty Ulmannové, Praha na zpracování žádosti o dotaci do
programu MMR Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské
využití na projekt „Obecní dům v Českých Heřmanicích“ v celkové
částce 95.000,- Kč.
• obsah projektu regenerace území brownfieldu a podání žádosti o dotaci s
názvem „Obecní dům v Českých Heřmanicích“ na jeho revitalizaci.
• nabídku společnosti Lubomír Dočkal DoNet, Litomyšl na připojení
hasičské zbrojnice v Českých Heřmanicích k internetu ve výši 3.494,- Kč
s DPH, dále na úpravu WiFi v KD ve výši 6.415,- Kč s DPH a zálohování
dat všech počítačů městyse připojených do sítě ve výši 16.411,- Kč
s DPH.
• pořízení do kulturního domu 48 ks sklenic 0,3 l a 3 ks dveřních zarážek a
dalšího materiálu potřebného na překotvení a přetěsnění umyvadel a WC,
renovaci jevištních stupínků – praktikáblů a strojové vyčištění a
přepastování parketu v celkové částce 12.000,- Kč.
• nákup pračky LORD W4 v hodnotě 8.990,- Kč vč. DPH pro potřeby MŠ
České Heřmanice a tímto souhlasí s nabytím tohoto majetku do
vlastnictví zřizovatele.
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• úhradu faktury od T. Posla, Dolní Sloupnice za instalaci kabelu veřejného
osvětlení v úseku Chlebounovi – Říhovi v Českých Heřmanicích v ceně
8.943 Kč vč. DPH
• smlouvu o dodávce pohonných hmot se společností DUKOR s.r.o.,
Litomyšl.
• nabídku Ing. Renáty Ulmannové, Praha na zpracování žádosti o dotace na
akci „Sídelní zeleň v Českých Heřmanicích“ v rámci „Výzvy MAS
Litomyšlsko, o.p.s. – OPŽP – Realizace sídelní zeleně“ ve výši 30.000
Kč.
ZM neschválilo:
• cenovou nabídkou Vydavatelství P+R, Fakta Press, Svitavy na natočení
video spotu z letošních pálení čarodějnic v městysi ve výši 1.500,- Kč
včetně cestovného.
• poskytnutí individuální dotace na rekonstrukci budovy OS ČČK pro
Oblastní spolek Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí.
ZM jednalo:
• o žádosti I. K., České Heřmanice o pronájmu částí pozemků KN č. 346/17
o výměře 90 m2 pro zahrádkářské účely. ZM pověřilo starostu zveřejnit
podle § 39 zákona č. 128/2000 Sb. záměr městyse k tomuto pronájmu.
• o předložené nabídce na inzerci ohledně budoucího provozu pohostinství,
o úpravě provozní doby Naší hospůdky a o opravě zmrzlinového stroje.
ZM vzalo na vědomí:
• Opatření České inspekce životního prostředí k nápravě na odstranění
navážky na lesním pozemku v k.ú. Chotešiny a udělenou pokutou za
přestupek ve výši 100.000,- Kč. J. Lichtenberk bude kontaktovat firmu
Balcar Choceň o likvidaci skládky.
• informaci o tom, že od května bude realizována akce Pardubického kraje
– rekonstrukce mostu ev.č. 3179-4 v Českých Heřmanicích (u
Koskových), kdy dojde k úplné uzavírce. Dne 18. 4. 2019 se uskutečnilo
jednání, kde byly řešeny návrhy objízdných tras především pro busy a
rezidenty.
• informaci o Veřejné vyhlášce a o rozhodnutí Státního pozemkového úřadu
– Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj – Pobočka Ústí nad Orlicí
o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. České
Heřmanice.
• vyjádření ČEZ Distribuce, a. s. k přiložení kabelu veřejného osvětlení
městyse v rámci realizace akce „Borová u Sloupnice, rek. vývodu z
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UO_1227“ a informaci starosty o zpracovávané projektové dokumentaci
na veřejné osvětlení v Borové.
protokol o kontrole včetně návrhů nápravných opatření v Mateřské škole
Krajské hygienické stanice a kontrolní zprávou Českomoravského
odborového svazu pracovníků školství.
informaci M. Sobela o hospodaření Naší hospůdky za měsíc březen.
předložené zpracované energetické posudky na tělocvičnu a úřad městyse.
Na obě budovy by bylo možné žádat o dotaci na zateplení.
informaci o nákladech a výnosech chovu zvířectva na statku čp. 26
Netřeby.
informace od Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o. o celkovém
vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů za rok
2018.
informaci starosty, že od 1.5.2019 jmenoval paní Hanu Richter
Strnadovou, jako zastupující ředitelku MŠ za Karolínu Páleníkovou
nejdéle však do 31.5.2021.
vydané Rozhodnutí MÚ Vysoké Mýto o schválení stavebního záměru na
stavbu TI za kulturním domem České Heřmanice – Vodovod, kanalizace,
veřejné osvětlení.

Diskuse:
M. Sobel opětovně informoval o nelegální skládce u mostku za úřadem
městyse, kdy mu bylo přislíbeno původcem skládky její odklizení k čemuž
doteď nedošlo. Navrhuje zaslat písemné upozornění. Dále navrhl umístění
zábradlí na most u ČOV k čemuž zajistí nabídku u firmy Pánek České
Heřmanice a dále informoval ZM, že na altánu v CVA budou vysazeny
dveře, protože i po opravě pantů nejde altán zamykat a dveře se samovolně
otvírají.; J.Lichtenberk informoval ZM, že oprava uchycení nakladače na
traktoru Belarus by činila 12.200,- Kč.; L.B. informoval ZM, že silnice
Netřeby –Horky je poškozená od velkých nákladních aut – oprava silnice
od fi Mach a používat menší nákladní auta. Dále upozornil, že směr Horky
parkují auta na silnici a někdy nelze projet. Také požádal ZM o nákup 2 ks
věšáků do hasičské zbrojnice a o úpravu zeleně v okolí hasičské zbrojnice
– starosta odpověděl, že se připravuje projekt na sídelní zeleň. Ještě
upozornil, že při poruše na vodovodu v Bohuňovicích je bezdůvodně
vypínán i vodovod do Netřeby. Na závěr se dotázal, zda by na statku čp.
26 v Netřeby nemohl vzniknout byt a nemusí se jednat o sociální bydlení a
všechny přítomné pozval na oslavy výročí 110 let SDH Netřeby (15.6. od
13,00 hod) a požádal ZM o nějaké propagační předměty městyse na tuto
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akci.; H.N. upozornila ZM na poškozenou a znečištěnou silnici (nad
hasičskou zbrojnicí ke Šplíchalovým) těžkou technikou ZOD Zálší –
starosta zjistí možnost nápravy. V rámci pozemkových úprav jsou
navržené objízdné trasy kolem místních částí.
- PL a PE -

Sbor pro občanské záležitosti informuje
V březnu se Janu Klejchovi a Monice Matoušové narodila dcera Sofie.
V dubnu se Jakubu Síčovi a Monice Floriánové narodila dcera Adéla.
Rodičům gratulujeme a Sofii a Adéle přejeme v životě hodně štěstí a
zdraví.

V březnu oslavili své životní jubileum 70 let pan František Brokeš
z Borové, 75 let pan Bohuslav Kašpar z Chotěšin a 85 let paní
Magdalena Kocandová z Českých Heřmanic.
V dubnu oslavili své životní jubileum 60 let paní Jana Kopecká
z Českých Heřmanic, 70 let pan Miroslav Slavík z Českých Heřmanic
a 75 let paní Hana Jeřábková z Českých Heřmanic.
V květnu oslavily své životní jubileum 60 let paní Marie Šimková a
pan Jan Janoušek z Českých Heřmanic, 70 let pan Vladimír Jůva
z Borové a 94 let pan Jan Černý z Borové .
Jménem redakce všem jubilantům gratulujeme a přejeme hodně
zdraví do dalších let.

V březnu zemřela paní Miluše Eliášová z Českých Heřmanic.
V dubnu zemřela paní Jana Jirušková z Českých Heřmanic.
-ak16

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

Nesprávná elektrická instalace
Elektrická energie je náš všestranný pomocník, který převzal většinu prací
v našich domácnostech. Přijměte několik otázek našeho malého testu jako
návod, jak se nezařadit mezi ty, jimž elektrický proud posloužil v negativním
smyslu.
První otázka je určena majitelům rodinných domků či bytů. Kdy jste
naposledy za přítomnosti odborníka kontrolovali stav elektroinstalace.
Preventivní prohlídka pomůže zabránit vzniku požáru.
Další otázka je určena všem, kdo mají elektrické obvody ještě jištěny
tavnými pojistkami. Používáte vždy jen správně dimenzované pojistky? Nebo je
sami opravujete? Většina samozvaných odborníků postupuje tak, že tavný
element nahradí z jakési snahy po trvanlivosti průřezem silnějším. Zapomíná
přitom na původní účel pojistky, chránit obvod proti přetížení sítě. Nepřeruší
přívod proudu a může dojít mimo jiné i k požáru. Proto pojistky nikdy
neopravujte, ale nahraďte je novými předepsané hodnoty.
A co přívodní šňůry ke spotřebičům? Zacházejí s nimi i Vaše děti?
Podcenění zdánlivé maličkosti může mít účinek elektrického křesla, na které se
odsuzujeme vlastní nedbalostí. To platí i pro nejrůznější provizória při
stavebních úpravách, pro zapojení spotřebičů na motorový proud nebo nouzové
osvětlení.
Podmínkou účinné ochrany před bleskem je neporušený svod
hromosvodu a správně provedené uzemnění. Jestliže hromosvod svede
atmosférický výboj o napětí dosahujícím miliónu voltů, je třeba zajistit
odbornou revizi a případnou opravu, abychom při další bouřce nebyli odkázáni
už jen na zásah hasičů. Navzdory dobré víře zde totiž hromnička mnoho
nepomůže.
Těm, kteří si nemohou na položené otázky odpovědět bez začervenání,
chceme závěrem popřát, aby stačili odhalené závady odstranit dříve, než dojde
k neštěstí. Vždyť víte, že špatný stav elektroinstalace, neodborné zásahy a
nedodržení standardů nechává dokořán otevřené dveře nejen velkým hmotným
škodám, ale především ohrožuje lidské zdraví a životy.
-pe17

TJ Sokol České Heřmanice
Před několika týdny jsem začínal mít obavu, že příroda zapomněla pršet.
Naštěstí přišlo několik dní osvěžujícího deště. Fauna se zaradovala. Flóra
pookřála. Všechno povyskočilo, rozkvetlo, zazelenalo se. U milovníků
zahrádek se zazelenala i políčka se zeleninou a vytrvalým plevelem. Co se týče
plevele, nezoufejte. Práce na zahrádce je také regulérním sportem, při kterém se
dá spálit pěkná řádka kalorií. Nevěříte? Mrkněte na konec článku ☺.
V článku se také dozvíte o historickém úspěchu našich fotbalistů. Patří
jim obrovská gratulace. Kluci, děkujeme!!!!!!
Co se událo?
⚫
15. březen – valná hromada
⚫
30. dubna – pálení Čarodějnic na místním fotbalovém hřišti - Tak jako
každý rok se dne 30. 4. na místním fotbalovém hřišti konalo tradiční pálení
čarodějnic. I přes trochu chladnější počasí byla účast velmi bohatá. Kdo přišel,
nelitoval. Už teď jsme zvědaví, kolik čarodějnic přiletí příští rok.
Co připravujeme, na co se těšit?
➢

27. července – pouťový fotbalový turnaj

➢

24. srpna – Heřmanské cyklování

➢

7. září – finále tenisové ligy

➢

14. září – turistický výlet

➢

11. listopad – lampiónový průvod

O všech výše uvedených akcích se také včas dozvíte na našich stránkách
nebo na našem Facebooku.
Naše oddíly
Fotbal muži
Tým našich fotbalistů se prvním jarním zápasem rozjel k jasnému cíli, který po
první polovině sezony nemohl být jiný, než postup. Hned první zápas dal
najevo, že hráči nemají v hlavách přehnané sebevědomí z podzimní části. Na
úvod poctivým výkonem zdolaly Žamberk 8:0. V dalších utkáních, kde už na
jejich kopačkách byl vidět větší klid a téměř žádná nervozita, těšili fotbalisté
domácí fanoušky, i ty kteří za nimi přijeli na venkovní zápasy, pohlednými
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výkony a opět bohatými gólovými příspěvky.
Z těžších soupeřů nadělili 3 góly kvalitním Albrechticím a dokonce 6 gólů
v derby hráčům z Jehnědí. Celé tažení nynější sezónou směřovalo k jednomu ze
dvou zásadních milníků, kterým byl venkovní zápas s Dolní Dobroučí. Zápas
22. kola v Dobrouči byl tím zásadní, že při případné výhře bude již dostatečný
bodový náskok na druhé Jehnědí a tím pádem i jistota postupu. Zápas se bez
větších problémů zvládl v poměru 5:0 a bylo rozhodnuto.
Poprvé v historii fotbalu TJ Sokol České Heřmanice nám jeden
z nejkvalitnějších týmů v širokém okolí zajistil postup do krajské soutěže.
Po zápase se tento úspěch náležitě oslavil. Nyní nám zbývají dvě soutěžní kola
do konce soutěže a nezbývá, než si je náležitě užít a dosáhnout druhého
milníku, kterým je výhra v soutěži bez jediné porážky. Tento počin také není
zatím v této soutěži zaznamenán. Srdečně zveme vás, naše fanoušky a všechny
kdo podporují heřmanský fotbal, na poslední zápas sezóny, který se odehraje
v nezvyklém datu i čase a to 15. 6. 2019 v 15:00. Rádi bychom s vámi oslavili
tento krásný a jedinečný okamžik.
K jedinečnému okamžiku také patří jedinečné občerstvení. Proto jsme si pro
Vás v tento výjimečný den připravili domácí hamburgery a grilované klobásky.
O pití také nebude nouze. PŘIJĎTE ZA NÁMI.
Cvičení dětí
S dětmi jsme plynule přešli na cvičení pod širým nebem. Na jedno
z posledních cvičení v tělocvičně jsme pozvali Vlastíka Zemánka trenéra juda,
aby dětem ukázal vzorový trénink malých judistů. Děti si toto zpestření opravdu
užily. Přes prázdniny sice cvičení dětí nebude, ale od září se opět můžeme těšit.
Na podzim máme také v plánu se opět účastnit některých soutěží. I nadále bude
hlavním cílem zábava.
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Vybíjená a florbal
Přes léto se ani jeden z oddílů nebude scházet. Oba oddíly budou sbírat
síly, aby od září opět mohly zažívat příjemné sportovní zážitky.
Závěrem
A jak jsem slíbil, tak činím. Na zahrádce se dá spálit více kalorií než např. ve
fitku. No, posuďte sami! Při kopání motyčkou posílíte svaly na rukou, a to
hlavně biceps a triceps. Správným hrabáním zapojíte zádové svaly, ruce a
ramena. Při zalévání s konví zabírají ruce a z velké části ramena. Důležité je dát
si pozor na přetěžování trapézových svalů nevhodným nošením konve.
Zanedbatelné není ani chození pro vodu a k záhonu. Při rytí zapojíte nohy, záda,
ruce a cítit můžete dokonce i břišní svaly. Ale pozor, jako u každého sportu
nezapomeňte na stretching před výkonem, pitný režim, rovná záda. Zahoďte
činky, čapněte zahradní náčiní a vzhůru na zahrádku.
Ve zdravém těle zdravý duch a sportu zdar!
Za Váš TJ Sokol KŠ a spol.

Zprávičky ze školy
Druhé pololetí bylo na akce pořádané školou velmi bohaté. V březnu
proběhla matematická soutěž KLOKAN. Děti soutěžily ve dvou kategoriích –
mladší Cvrček pro 2. a 3. ročník a starší Klokánek pro 4. a 5. ročník.
Před Velikonocemi
přijali naše pozvání do
školy
paní
Alena
Tschopová, která s dětmi
vyráběla
postavičky
z kukuřičného šustí, a
pánové Jaroslav Kafka a
Václav Andrle, kteří
naučili
děti
plést
pomlázky. Také jsme
barvili vajíčka, pekli
jidáše a vyráběli ozdobné
dekorace z vizovického pečiva. Děti si celé dopoledne hezky užily.
11. dubna proběhl zápis dětí do 1. ročníku. K zápisu přišlo pět dětí a
splnily úkoly, které pro ně paní učitelky připravily. Už teď se těšíme na budoucí
prvňáčky.
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Duben je každoročně
spojen se Dnem Země. 17.
května jsme navštívili Den
země ve Vysokém Mýtě, kde
byla ukázka třídění odpadů,
záchranné akce ohrožených
zvířat a ukázky dobových
řemesel. Akci jsme spojili
s komentovanou prohlídkou
Vysokého Mýta, která byla
velmi zajímavá a poučná.
Den Země jsme si také připomněli ve Sloupnici, kam nás pozvali místní
školáci. Spolu s nimi jsme plnili úkoly týkající se ochrany životního prostředí.
V květnu proběhlo pasování prvňáčků na čtenáře. Děti měly možnost pozvat si
hosty – maminky, tatínky, babičky, dědečky, aby jim ukázaly, jak se za první
rok školy naučily číst. Poté je král Ota I. pasoval na čtenáře. Odměnou jim byl
zákusek, který pro ně upekla paní kuchařka.
Druhou neděli v květnu mají svátek všechny maminky. I my se
připojujeme ke gratulantům s vystoupením na místním sále. Děti z mateřské
školky zahrály pohádku O šípkovém keři a děti ze základní školy pohádku
Princové jsou na draka. Nakonec předaly maminkám kytičku a dárek.
15. května jsme navštívili Pardubice, kde nám paní Šťastná v programu
Putování za pardubickým koníkem povídala o Pardubicích, jejich historii a
osobnostech – bratranci Veverkovi, Jan Perner, Jan Kašpar. Vyprávění bylo
velmi zajímavé, jediné, co to trochu pokazilo, bylo počasí, které nám vůbec
nepřálo.
ZŠ Dobříkov nás pozvala
na
branně
bezpečnostní
netradiční cvičení BRABENEC.
Součástí této akce byla ukázka
hasičů, policie ČR, Městské
policie Vysoké Mýto, ČČK, Lesů
ČR, Zdravá pětka. Děti se
dozvěděly spoustu zajímavých a
potřebný informací z různých
oblastí, jen škoda, že nám
nevyšlo lepší počasí.
29. května se některé děti
zúčastnily
Školympiády
ve
Vysokém Mýtě. Bojovaly o
medaile v atletickém čtyřboji –
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hod, skok, běh na krátké a dlouhé tratě. Nejlépe si vedla Dorotka Machová,
která získala 4 medaile. Medaili si také odvezla Adélka Hrdonková, Sárinka
Jirsáková a Filip Hrdonka. Děti, které nezávodily, si na dopravním hřišti
prakticky vyzkoušely to, co se ve škole teoreticky naučily.
30. května jsme společně s mateřskou školou jeli na výlet, o kterém
podrobněji píše paní ředitelka z mateřské školy.
31. května jsme oslavili Den dětí. Pozvali jsme kouzelníka, který dětem
předvedl několik zajímavých kouzel a děti si mohly i některá kouzla vyzkoušet.
A pak jsme se vydali k Jůvom na statek, kde nám paní Jůvová ukázala, jaký je
život na statku.
Do konce školního roku nás čeká Zdravá pětka – ukázka zdravé stravy a
zdravého životního stylu a poslední týden odjedeme na školu v přírodě na
Milovy.
Zapojili jsme se do akce Život dětem a během jarních Srdíčkových dnů
jsme vybrali 1200,- korun. Ty pomohou vážně nemocným dětem, které jsou
stabilně odkázány na domácí péči svých rodičů, na zakoupení různých
rehabilitačních a zdravotních pomůcek – invalidních vozíčků, zdravotních
kočárků a úhradu zdravotnického materiálu. Všem dětem i zaměstnancům, kteří
se na sbírce podíleli, moc děkujeme
No a pak nás čekají opravdu zasloužené prázdniny. Přeji všem, aby
prázdniny prožili v pohodičce a užili si hodně sluníčka. V září se budeme těšit
na shledanou ☺
- jk-

Zprávičky z naší školičky
Tak, a výlet máme za sebou. Ptáte se, jaký a kam? No, byl to prostě hezký
zážitek na zámku Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou s programem Z
pohádky do pohádky.
Ve čtvrtek 30. 5. ráno jsme od školky jeli autobusem až do cíle. Den byl
jako malovaný, cesta ubíhala a my se těšili na překvapení.
Před zámkem nás přivítali
pávi! Jůůůůů – a zrovna se
jeden opravdu předváděl.
Malá svačinka a už si
nás převzala princezna.
Provedla nás pohádkami až
ke
královně.
V každé
komnatě
zámku
byla
znázorněna jedna pohádka.
Princezna vyprávěla, děti
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poslouchaly, poznávaly, diskutovaly….a tady se ukázalo, kdo zná pohádky a
jejich hrdiny.
Určitě byste na zámku nečekali Aladina a kouzelnou lampu nebo
princeznu Lociku s jejími dlooouhatááánskými vlasy nebo třeba Krásku a Zvíře,
Sedmero krkavců či Sněhovou královnu….a ještě další pohádky. Přes vyprávění
v komnatách jsme došli ke královně. Ta pasovala děti na princezny a prince,
poděkovala za návštěvu a odměnila je malou mlskou.
A bylo i focení. A ne ledajaké! Představte si zámecký fotoateliér a plno
plníčko princeznovských a rytířských převleků. Holčičky se natřásaly
v krajkách a korunkách. Kluci se pyšnili svými meči. Fotky jsou moc hezké,
všichni mají milou vzpomínku.
Blížilo se poledne a v Zámecké restauraci jsme měli připravený oběd.
Mňam – kuřecí řízek s bramborem!! Už jste někdy viděli u svých dětí při jídle
boule za ušima? No, věřím tomu, že si pochutnal snad každý.
Zámek je obklopen krásným parkem. Tem jsme si před odjezdem ještě
chvíli užili. Přírodní průlezky, dřevěné sochy, zelená tráva a modré nebe nad
hlavou. Co víc si pro vydařený výlet ještě přát.
Cesta domů byla úmorná – sluníčko se snažilo nás přesvědčit o blížícím
se létu. Ale nejsme z cukru, zvládli jsme to.
Nazdar sláva výletu….a jsme tu! Prožili jsme krásný den a těšíme se na
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příště.
V pondělí 3. 6. se u nás ve školce konal Lehkoatletický trojboj
malotřídních mateřských škol. Zúčastnily se školky z Tisové, Sloupnice,
Dobříkova a Zámrsku (a samozřejmě my ☺). Děti soutěžily v běhu, skoku
z místa do dálky, hodu míčkem do dálky a opičí dráhu si pak proběhly mladší
děti. Sluníčko opět pálilo, sportovci se snažili a bojovali o vítězství za podpory
mladších kamarádů. Dopoledne se opět vydařilo - každé dítko si odneslo
sportovní zážitky, sladké odměny a vítězové pak i diplomy a medaile ve formě
čokolády Fidor
Ještě se rozloučíme s předškoláky, odneseme si domů všechny obrázky,
výtvory, pyžama a bačkůrky…a už je tady léto!
Všem Vám přeji krásné prázdniny, klidnou a pohodovou dovolenou a
uvidíme se koncem léta v naší školičce ☺ !
Hana Richter Strnadová

Hasičské zprávy
V sobotu 18. května proběhlo okrskové kolo v požárním
sportu v Tisové.
Na úvod nám předvedla požární útoky tři družstva dětí.
České Heřmanice zvítězily nad družstvy z Tisové a Zálší. Poté
už probíhala klasická soutěž ve čtyřech kategoriích. V kategorii mužů se České

Heřmanice umístily na výborném 2. místě. Ženy se umístily na 6. a 7. místě.
Veteránky z Českých Heřmanic vyhrály nad veteránkami z Voděrad a Zálší.
V poslední kategorii veteránů se České Heřmanice umístily třetí za družstvy ze
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Zálší a Tisové.
Ve
čtvrtek
11.
dubna
byla
naše
výjezdová
jednotka
povolána k požáru střechy
rodinného domu v obci
Svatý Jiří. Při příjezdu
prvních jednotek na místo
byla již celá střecha
v plamenech. Celkem se
zásahu
účastnilo
10
jednotek. Naše jednotka měla za úkol dopravu vody z požární nádrže na místo
požáru.
V pátek 3. května proběhlo
námětové cvičení tradičně na
Baště. Na místě proběhlo školení
materiální vybavenosti sboru při
námětovém cvičení. Jednotlivé
sbory si poté vyzkoušely funkčnost
svých strojů. Na závěr jsme se
zúčastnili oslav svátku Svatého
Floriána v Chocni, kde probíhal
Den otevřených dveří požární
stanice.
Na jaře se opět rozběhla liga mladých hasičů. České Heřmanice
reprezentuje družstvo starších dětí do patnácti let. Mladí hasiči trénují každou
neděli pod vedením Heleny Domlátilové, Jaroslava Marcala ml. a Lucie
Pražákové.
Letos jsme se zúčastnili
dvoudenní soutěže O pohár
starosty ve Svatém Jiří a poté
jsme jeli na okresní kolo
Plamen do Mladkova.
Ligu mladých hasičů
v požárním útoku jsme zahájili
19.
května
v Lukavici.
Následovalo kolo v Přívratu.
Rozpis dalších soutěží je
v následující tabulce.
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Termíny jednotlivých soutěží v roce 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

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)
-př-

Z hnízda od Heřmanovic...
Tak Vás srdečně zdravíme. Letošní cesta ze zimovišť k Vám byla hotové
utrpení. Bohužel my, co létáme tou „východní“ cestou jsme si letos užili zimy
až až. Bohužel řada z nás to nepřežila a to hlavně když jsme se dostali na území
Bulharska a Rumunska, kde nás zastihly doslova přívaly sněhu, ve kterém se
nedalo ani chodit. Místní lidé se nám snažili všemožně pomoct, ale bohužel
řadu z nás to vyčerpalo natolik, že uhynuli, nebo se stali lehkou kořistí místních
predátorů.
Nám oběma se tyto
nástrahy podařilo překonat, a tak
jsme potupně 24. druh a 29.
března já dorazili na hnízdo. Bylo
na čase. Porovnat a dostavět
hnízdo po loňské vichřici, nějaké
to naše milování, snést vajíčka a
začal koloběh o zachování
populace.
Kolem 9. dubna již plně a
střídavě
zahříváme
vajíčka,
obhlížíme okolí a vyhodnocujeme si, kde a jak hodně bude potravy. Během té
doby jsme tu měli několikrát vzácnou návštěvu páru Husy nilské – kde ty se tu
vzaly? Čas od času nám obíraly hnízdo Kavky šedivky, ale už je to přešlo.
Měsíc uplynul jako voda a ve hnízdě se nám začátkem května vyklubal
první nový život a za pár dnů druhý. A teď to teprve započalo – potrava,
potrava a zase potrava. A aby se to nepletlo, tak ještě k tomu poměrně chladno a
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deštivo, což těm naším mrňousům zpočátku nesvědčí, a tak je musíme
intenzivně zahřívat, aby to přežili. Podařilo
se a dnes se již mají čile k světu, což můžete
asi posoudit na nějaké té fotografii, které
neustále pořizují ty lidičky odnaproti.
My už jsme na ně zvyklí, že nám
každou chvíli pokukují do hnízda nějakou
technikou. Tohle ale nic není, to jedni naši
známí mají u hnízda kameru a vše co se v
jejich hnízdě šustne, můžete sledovat v
přímém přenosu. Hnízdí v Bohuslavicích u
Trutnova a smekáme před nimi, protože ti se
mají co ohánět, aby nakrmili 4! hladové
krky.
Vy z Vás, kteří vlastníte nějakou tu počítačovou vymoženost dnešní doby, se po
zadání této adresy: https://www.youtube.com/watch?v=MZiwCYxzbds
můžete
kdykoliv podívat, jak si tam žijí.

Tak to by snad od nás bylo zatím všechno. Ale vlastně ještě ne. Musíme
Vám poděkovat za ten kontejner pod hnízdem, tady nacházíme nepřeberné
množství materiálu na úpravu hnízda. A ještě bych se chtěla omluvit za toho
„mýho“. Vůbec nevím, kde to pochytil, ale některým z Vás chtěl prý uloupnout
ten „klacík“ na těch přibližovacích strojích, co tady různě postávají. Prý je to
dobrý materiál a byl by fajn na zpevnění hnízda, povídal.
Tak se zatím mějte hezky a my jdeme pokračovat ve výchově a krmení.
Zdraví Vás Heřmanová

Šumnou Moravou 2019
Cyklistické poutní putování od svatého Jakuba v Českých Heřmanicích
směřovalo letos na jižní Moravu až po její nejjižnější cíp – soutok řeky Moravy
a Dyje – trojmezí České republiky, Rakouska a Slovenska. Jako v minulých
letech se putovalo za poznáním, osvěžením mysli, utužením vztahů, ale i
zamyšlením nad třicátým výročím svobody naší země. Vždyť nemalá část trasy
procházela krajem, kde hraniční ploty, ostnaté dráty, zátarasy, zákazy vstupu a
všudypřítomná pohraniční stráž „střežila“ dlouhá desetiletí svět za železnou
oponou.
Ve středu posledního květnového týdne vyjelo osm poutníků na
ochutnávku cesty do Chocně, odkud se společně nechali přepravit vlakem do
Třebíče, města s památkami zapsanými do seznamu světového dědictví
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UNESCO. Bazilika svatého Prokopa s architektonicky ojedinělým skloubením
románských
částí
s
ranou gotikou vzbuzuje úžas
stejně jako zachovalá část
židovského města s původními
stavbami,
synagogou,
průchozími domy a obchůdky.
V pozdní odpoledne poutníci
vystoupali z městského úžlabí
a s větrem v zádech dojeli do
Jaroměřic nad Rokytnou, kde
spočinuli první noc. Ještě
předtím si stačili prohlédnout
barokní
zámek
s krásnou
zahradou francouzského typu.
Čtvrteční ráno bylo
chladné, ale bez deště. Cesta
pokračovala
Jevišovickou
pahorkatinou
směrem
ke
Znojmu. Úseky zpevněných
cyklotras se střídaly s krátkými
lesními pěšinami, kde bicykl nenesl poutníka, ale naopak. Občerstvení po všech
stránkách se poutníkům dostalo v malebném poutním místě v Hlubokých
Mašůvkách. Dyjsko-svrateckým úvalem pokračovala cesta kolem Znojma do
vinného kraje, do Lechovic. Koňská farma poskytla unaveným cyklistům
odpočinek, očistu, dobrou večeři i měkké lože. Večerní procházka směřovala
k barokní perle Znojemska, mariánskému kostelu na blízkém návrší, odkud je
při dobré viditelnosti možné dohlédnout na Pálavu a Mikulov.
Páteční počasí už mělo letní charakter, trasa cesty vedla bez velkých
převýšení
až
do
Břeclavi.
Cyklostezka
probíhala pod nádhernou
prosluněnou
Pálavou
v blízkosti státní hranice
s Rakouskem.
Za
Mikulovem připomínalo
temnou minulost kraje
mnoho
panelů
s fotografiemi a texty
historických
událostí
„ochrany státní hranice“
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let 1948 až 1989. Jména obětí našich i sousedních států, kteří se pokoušeli projít
přes hranici do „nepřátelské části Evropy“, vzbuzují dodnes smutek, ale
současně připomínají, že volný
pohyb osob nebyl dlouhá desetiletí
samozřejmostí, jakou je dnes.
Závěrečná část páteční cesty
vedla kolem lednických rybníků
s bohatým druhovým zastoupením
ptactva i rostlin. Do Břeclavi
všichni vjeli skrze osvěžující torzo
lužního lesa, který se tu udržel, i
přes
snahu
nehospodářů
sedmdesátých
let,
odvézt
přebytečnou vodu z krajiny a
vysušit lužní porosty.
Sobota připravila poutníkům letní teploty na cestu k soutoku Moravy a
Dyje. V chráněné krajině poutníci obdivovali mohutné majestátní duby staré
300 – 400 let s čapími hnízdy, specifickou vegetaci mokřin, slepá ramena Dyje,
tůně, či množství zpěvného ptactva.
Setkání s naším největším broukem
- roháčem obecným, který bojuje se
sokem o samičku, bylo pro všechny
poutníky
unikátním
zážitkem.
Trojmezí, jako poslední cíl cesty,
obdivovala
i
řada
dalších
návštěvníků. Dyje byla klidnou
čistou
řekou,
Morava
byla
mohutnější
a
zakalená
po
předchozích deštích.
Obě pak
v Rakousku
tvořily
krásný,
majestátný přítok Dunaje.
Večerní návštěva moderního
břeclavského kostela zakončila Pouť
šumnou Moravou 2019. V neděli
České dráhy dopravily poutníky i
kola zpět do Chocně. Poslední
zastávkou pouti byla křižovatka
silnic z Chocně do Vysokého Mýta
s komunikací do Nořína. Krátká tichá vzpomínka na Janu, bývalou členku
našich putování byla letošní tečkou.
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