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Most
Slovo mnoha významů. Nejčastěji označuje stavbu spojující břehy
vodního toku nebo údolí, je také názvem severočeského města, televizního
seriálu, ve zdravotnictví je to spojka mezi částmi orgánů. Most v politickém
smyslu většinou značí zprostředkování snadnějšího dorozumění nejednotných
stran. Jednotlivci, etnika či národy „staví mosty“ bránící násilí, válkám… Most
má veskrze pozitivní zvuk. Přesto nám občas komplikuje život – jako třeba ten
3179-4, kvůli kterému jezdíme do Tisové přes Zaháj. Nedostatečná, jindy
nekvalitní péče o mosty v předcházejících desetiletích způsobila po celé
republice několik havárií staveb a potřebu neodkladné opravy.
Most do Tisové sloužil rovných osmdesát let, ten ještě dřívější – kamenný
stál na svém místě 104 roků. Jakou životnost bude mít ten současný, ukáže až
budoucnost – předpoklad
stavařů je 100 let. Není
mnoho staveb v Českých
Heřmanicích, o jejichž
historii bychom měli tolik
informací, jako o mostu
právě zbouraném. Díky
Václavu
Švábovi
se
dochoval vzácný zápis
z výstavby mostu v roce
1939
s podrobným
popisem
výstavby,
doplněným o základní
informace života obce.
Zápis byl uložen a zazděn
v tělese mostu. O jeho
existenci,
ještě
před
bouráním, poskytl zprávu
Josef Šváb – syn autora
historického zápisu. Potom
už bylo věcí stavební
firmy a zástupců městyse
objevit
a
šetrně
vyzvednout sdělení našich
nedávných předků. Ačkoliv původní skleněnou lahev se nepodařilo zachovat,
obsah byl vyzvednut ve velmi dobré kvalitě a lze si jej prohlédnout na
webových stránkách Městyse České Heřmanice.
Aby ani příští generace nebyly ochuzeny o autentické sdělení o výstavbě
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nově budovaného mostu, rozhodlo zastupitelstvo městyse o sepsání sdělení pro
příští generaci obyvatel a stavitele mostu. Věřme, že archivářský papír
s dokumentačním inkoustem uchová informaci v zapečetěné láhvi ve stejné
kvalitě, jaká byla ta z roku 1939. Zpráva obsahuje aktuální demografická data a
technické údaje nového mostu.
Zajímavá technická fakta:
- založení mostu plošné, železobetonový monolit
- délka mostu 12m, šířka 8,55m, šířka vozovky 6,5m
- nosnost normální 32t, výjimečná 196t
- cena 6.292.376,67Kč
- investor Pardubický kraj s SFDI
- zhotovitel MADOS
-jc-

Vzkaz v láhvi
,,Stavba mostu čís. 31 I. třídy přes potok Labíčko prováděná péči
Protektorátu, zemědělského a okresního úřadu v Litomyšli.
Roku 1939 postaven tento nový most na místě úzkého kamenného mostu
v roce 1835 postaveného (Zápis v pamětním listě ze dne 5. října 1836 uloženém
v báni na malé věži na kostele a opis v pamětní knize obecní). Starý most byl
dvou obloukový, kamenem klenutý a před několika roky se jízdou poškodil,
čímž přejezd zejména těžkých povozů se stával nebezpečným.
Starý most vedoucí přes původní řečiště nevyhovoval též svým
položením, jelikož spojovací okresní silnice České Heřmanice – Tisová byla
dvakrát lomená. Na základě toho rozhodl se projektant generálního projektu
cestmistr okresu litomyšlského p. Josef Brázda vyrovnati silnici tak, aby
netvořila žádného lomu, tj. na konci vesnice vycházela z oblouka, šla v jedné
přímce přes most na vzdálenost 66 m a dalším obloukem se zapojovala na
silnici vedoucí k Tisové. Rovněž dohodou s majitelem pozemku p. Janem
Mikuleckým čís. 47, který dovolil obci českoheřmanické učiniti regulační
průpich přímo přes zahradu, bylo docíleno nejpříznivější úpravy regulace
potoka a vyrovnání přeložky silniční. Úhel, který svírá osa silniční s osou
regulačního toku, jest tudíž jiný, než byl u starého mostu, a proto nový objekt
jest posunut na pravou stranu. Rozdíl výškový mezi korunou vozovky starého
mostu a novým mostem jest 4 cm.“
Úřední řízení bylo stanoveno výnosem zemského úřadu v Praze ze dne
11. října 1939 čís. 261/4 z r. 1939 odd. 44. Podkladem jednání byl podrobný
projekt vypracovaný Ing. Karlem Kriscem v Litomyšli a schválený zemským
úřadem v Praze. Stavba byla rozepsána veřejnou soutěží zem. úřadu a podle
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výsledku této soutěže byla zadána nejlevnějšímu uchazeči, firmě Ing. Bohuslav
Drahoš, civilní inženýr staveb ve Vys. Mýtě. Podle její nabídky ze dne 8. 9.
1939 byl úhrnný stavební náklad vyšetřen částkou 146.205 K 70 h.
,,Úhrada stavebního nákladu jest opatřena takto: příspěvek státu povolený
výnosem ministerstva veřejných prací jest 60.000 K, zemská podpora povolená
zem. úř. = 56.000 K a okresním rozpočtem jest pamatováno částkou
……..44.000 K.
Stavba mostu byla vodoprávně projednána s kolmou světlosti 5.5 m a
výškou 1.6 m. Dozor na provádění stavby vykonává správce okresních silnic p.
Josef Brázda.
Zásluha o povolení veškerých úhrad, které byly povoleny zemi a okresem
na stavbu tohoto mostu připadá místnímu činiteli referentu a členu okresního
výboru p. Josefu Karlíkovi, rolníku z Českých Heřmanic č. 58. Též obecní
zastupitelstvo stavbu tohoto mostu všemožně podporovalo. Jednání o stavbu
nového mostu trvalo déle než tři roky, jednaloť se hlavně o finanční úhradu.
Se stavbou bylo započato dne 17. října 1939. Stavebním dozorem pověřen
p. Josef Cejpek z Vysokého Mýta, stavitel. asistent firmy Drahoš. Dělníci
zaměstnaní při stavbě: tesař Kříž Jan z Tisové; zedníci Horský Jiří ze Sedlišť a
Coufal Josef z Tisové. Dělníci: Jan Němec st. č. 41, Josef Němec č. 89, Jan
Mikulecký č. 20, František Rauš č. 18, Blažek Otto č. 13, Hájek František č. 7,
Pohorský Josef č. 51, Němec Jan ml. č. 41, Slavík Václav č. 64, Kafka Ladislav
č. 52, Volf Jan č. 79, Havel Stanislav č. 79, Jílek Ladislav č. 36. tito
z Heřmanic, Majvald Vilém, Macek Václav a Peterka Ladislav a Flídr František
z Borové. Václav Heblt z Horek a Václav Syrový z Netřebí.
Stavba prováděla se za svízelné situace politické, hospodářské i
povětrnostní, v době nedostatku všech životních potřeb i citelného nedostatku
materiálu.
Obec České Heřmanice má 90 popisných čísel a patří k ní osady: Netřebí
s 32. pop. čísly, Borová se 17 pop. čís. a Podšvábí se 3 čís. Obyvatelů dle
sčítání r. 1930 jest 722. Starostou jest Václav Šváb č. 74. V obci stává: římskokatol. kostel s farou (farář Josef Marek) obecná trojtřídní škola (řídící učitel
Jindřich Novotný) poštovní a telegrafní úřad (poštmistr Josef Bochner) a
četnická stanice (vrchní strážmistr Oldřich Maudr).
Spolky a družstva: Hasičský sbor, Mlékařské družstvo, Hospodářská
beseda, Kampelička spoř. a záložní spolek, Jednota Sokol, Jednota Orel,
Okrašlovací spolek, Hasičský sbor v Netřebí a Hospodářská beseda v Borové.
V Českých Heřmanicích 4. prosince 1939.“
Napsal Václav Šváb ml.
Č. 74 t. č. jednatel Okrašlovacího spolku
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Informace z úřadu městyse
➢ Sociální zázemí u CVA v Českých Heřmanicích – dne
19. 7. t. r. vydal Odbor stavebního úřadu a územního
plánování MěÚ Vysoké Mýto kolaudační souhlas s
užíváním této stavby. Na začátku října pro Vás
připravujeme den otevřených dveří s drobným občerstvením právě
v tomto sociálním zázemí u Centra volnočasových aktivit u školy
v Českých Heřmanicích (termín bude upřesněn místním rozhlasem a
dalšími informačními kanály).
➢ Jen několik faktů k této stavbě:
Generálním dodavatelem byla společnost Sefir s.r.o., Zlonín – pobočka
Ústí nad Orlicí. Výstavba samotná a další vyvolané úpravy v okolí
sociálního zázemí přišly městys na 1 462 115,20 Kč. Náklady se ale
snížily díky obdržené individuální dotaci z rozpočtových prostředků
Pardubického kraje v roce 2018 ve výši 500.000 Kč. Objekt obsahuje
šatny se sociálním příslušenstvím, úklidovou místnost, kuchyňku a
sklad sportovního náčiní. Úklidová místnost má v budoucnu sloužit jako
veřejné WC a to jak pro návštěvníky CVA, tak třeba i pro přestupující
v autobusové dopravě na nedalekém náměstí. Více se dozvíte na dnu
otevřených dveří.
➢ 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 byl splatný
jednorázově nejpozději do 30. června, nebo ve dvou stejných splátkách,
vždy nejpozději do 28. února a do 30. září 2019.
➢ Hlášenírozhlasu.cz - Vážení spoluobčané, jsme moc rádi za Vaše
kladné ohlasy na novou informační službu Hlášenírozhlasu.cz, díky
které vás můžeme informovat nejen SMS zprávami a e-mailem, ale i
přes mobilní aplikaci a současně přes webové stránky a Facebook.
Protože délka textu v sms je omezena, mnohdy Vám nemůžeme zaslat
zprávu kompletní. Doporučujeme proto, kdo má chytrý telefon,
nainstalovat si aplikaci Hlášenírozhlasu.cz, kde budete mít veškeré
informace pohromadě v celém rozsahu, včetně zpráv, které nejsou
zasílány přes SMS, a také možnosti využití dalších užitečných funkcí,
které tato aplikace nabízí. Pokud byste potřebovali s instalací aplikace,
6

či s jejím nastavením poradit, obraťte se na asistentku starosty
P. Limberskou.
➢ Předání dopravního automobilu pro Jednotku sboru dobrovolných
hasičů obce Netřeby – v sobotu 24. 8. po 18. hodině byl v Netřebech
požehnán a slavnostně předán dopravní automobil pro místní jednotku v
rámci odpolední hasičské akce Ukončení prázdnin s opékáním prasat. Kromě
místních se slávy zúčastnili i hasiči z Českých Heřmanic, Chotěšin, Tisové a
návštěvníci zmíněné akce. Moderátorka MUDr. Marie Novotná postupně
vyzvala přítomné hosty k proslovům. Po starostovi městyse hovořil Josef
Bidmon – předseda výboru Zastupitelstva Pardubického kraje pro
integrovaný záchranný systém a současný starosta Krajského sdružení hasičů

Pardubického kraje, Jiří Kubík – za Okresní sdružení hasičů Ústí nad Orlicí.
Dále zazněly básně od Natálky Vnukové, Věry Šrutové, Jiřiny Bečičkové a
Jiřiny Sedláčkové. Sbor dobrovolných hasičů Netřeby využil tohoto
slavnostního okamžiku a po přečtení slibu přijal do svých řad Lenku a Elišku
Sedláčkovy. Požehnání dopravnímu automobilu vykonal katolický farář P.
RNDr. Tomáš Reschl,PhD a vyslovil skvělou myšlenku pro všechny hasiče,
aby nejezdili rychleji, než létá jejich anděl strážný. Na závěr starosta městyse
předal veliteli jednotky Josefu Šrutovi symbolický klíč od automobilu.
Po uskutečnění výběrového řízení byl automobil zakoupen od společnosti
MotoTrade VM s.r.o. Vysoké Mýto za 945.121 Kč. V rámci dotačního
programu 01424 - Dotace pro jednotky SDH obcí Ministerstva vnitra je
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přislíbena dotace ve výši 450.000 Kč a v rámci individuální účelové
investiční dotace pro jednotku sboru dobrovolných hasičů obce z rozpočtu
Pardubického kraje je vyčleněno 300.000 Kč.

➢ Za poznáním na Borovou 21.9.2019
Dne 24. 6. 2019 nám společnost Denivková Zahrada s.r.o. Jenišovice Mravín předala vybudovanou naučnou stezku Borová – Hravé putování
Labičským údolím za poznáním. Tato akce s názvem Naučná stezka
Borová byla realizovaná s podporou MAS Litomyšlsko o.p.s. a
spolufinancována Evropskou unií v rámci Programu rozvoje venkova.
Náklady na výstavbu stezky byly 545.843 Kč s DPH, z čehož dotace
činila 446.369 Kč. Na stezce se můžete těšit na informační tabule, místa
k odpočinku, hmyzí hotel, stůl poznání, balvany s cedulkou, haltýře,
strom jako dům, ohniště s posezením ve tvaru ještěrky, věž a tabulky

poznání. Že se stezka vydařila, se můžete osobně přesvědčit při
oficiálním otevření, které se uskuteční v sobotu 21. 9. Komentované
procházky nově vybudovanou naučnou stezkou a kolem nově osazeného
sadu jsou naplánovány v tento den od 13.00 a od 15.00 hod. Sejdeme se
u čp. 7 v Borové (Šmejdířova hospoda) a společně se vydáme
prozkoumat novou tvář Labičského údolí. Dále se můžete těšit na
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soutěže pro děti, drobné občerstvení a možnost nakouknutí do nově
zrekonstruované stodoly a vozové kolny u Šmejdířovy hospody.
➢ Naše hospůdka – městys nadále hledá provozní/ho nebo nájemce do naší
hospůdky:
Náplň práce:
- zodpovědnost za chod restaurace
- obsluha hostů, vaření výhodou
- hledáme člověka, pro kterého je spokojenost hostů prioritou
Požadujeme:
- vyučení v oboru, nebo nadšení pro práci v obsluze
- zdravotní způsobilost (potravinářský průkaz)
- pozitivní a zodpovědný přístup k práci
- samostatnost a chuť dosahovat vyšších cílů
Nabízíme:
- smlouva na HPP
- motivační platové ohodnocení (základní mzda 110 Kč/hod + spropitné +
provize ze zisku)
- příspěvky na životní pojištění, nebo penzijní spoření
- možnost seberealizace
Pronájem vybavené restaurace se salonkem a terasou
Cena pronájmu: 3.000 Kč/měsíc + energie
Nástup: možný ihned
Kontakt: Miloš Sobel tel.: 605 250 395, Pavel Eliáš tel.: 724 186 294,
Email: urad@ceskehermanice.cz
Nyní má Naše hospůdka přechodně upravenou provozní dobu:
úterý a čtvrtek od 18.00 do 22.00 hod a pátek od 18.00 do 24.00 hod.

-pe-

Telegrafické zprávičky z jednání zastupitelstva
Dne 4.6. 2019:
ZM schválilo:
• Rozpočtové opatření č. 4/2019 v předložené podobě.
• Veřejnoprávní smlouvu OKŘ/19/21680 o poskytnutí individuální účelové
investiční dotace na nový dopravní automobil pro jednotku sboru
9

•

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

dobrovolných hasičů obce Netřeby z rozpočtu Pardubického kraje v rámci
dotačního programu MV – G5 HZS ČR – 2019 do maximální výše
300.000 Kč.
nejnižší cenovou nabídku společnosti MotoTrade VM s.r.o. Vysoké Mýto
na pořízení dopravního automobilu v rámci akce „České Heřmanice –
Dopravní automobil“ pro JSDHO Netřeby“ v nabídkové ceně 945.121
Kč.
předloženou Smlouvu č. OŽPZ/19/22863
o poskytnutí dotace v
maximální výši 110.000 Kč v rámci Programu obnovy venkova
Pardubického kraje mezi městysem a Pardubickým krajem na akci „TI za
kulturním domem – místní komunikace – I. Etapa“.
nejnižší cenovou nabídku společnosti PSK, s. r. o. Choceň, na akci „TI za
kulturním domem – místní komunikace – I. etapa“ ve výši 2.776.579 Kč
vč. DPH a pověřilo starostu uzavřít smlouvu o dílo.
Smlouvu o poskytnutí dotace č. OKSCR/19/22669 z Programu B3:
„Podpora sportu pro všechny“ z Pardubického kraje mezi městysem a
Pardubickým krajem na akci „B3: Nákup a instalace gymnastických
kruhů do tělocvičny v Českých Heřmanicích“. Dotace se poskytuje ve
výši 20 000 Kč, tj. ve výši maximálně 70 % ze skutečných celkových
nákladů projektu.
pronájem části pozemku KN č. 346/17 v k.ú. České Heřmanice v celkové
výměře 90 m2 Bc. I.K. Doba pronájmu se stanovuje od 5.6.2019 do
31.5.2024 a roční nájemné činí 10 Kč za 100 m2.
předložený Plán rozvoje komunikace městyse České Heřmanice na roky
2019 - 2024.
přísedícího u Okresního soudu v Ústí nad Orlicí za Městys České
Heřmanice pana L.Ž. na čtyřleté volební období.
cenovou nabídku na realizaci přívodního kabelu elektrické energie k
sociálnímu zázemí u Centra volnočasových aktivit v obci České
Heřmanice v částce 20.306 Kč od Jana Kratochvíla, Choceň.
Nájemní smlouvu mezi MŠ České Heřmanice a KŠ České Heřmanice na
akci „Příměstský tábor 2019“ od 15. 7. 2019 do 26. 7. 2019 ve výši 4.000
Kč.
příspěvek TJ Sokolu České Heřmanice na ozvučení hřiště a na výrobu
reklamních triček se znakem městyse výši 20.000 Kč.
posunutí evaluace a aktualizace Strategického rozvojového plánu městyse
na roky 2014 – 2030 do roku 2020. Důvodem posunutí je skutečnost, že
některé akce ze strategického plánu jsou ve fázi rozpracovanosti a na
další je podána žádost o dataci.
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• natočení videa z dětských dnů v Českých Heřmanicích a v Netřeby a
branného závodu SDH České Heřmanice za 3.200 Kč s dopravou od
Vydavatelství P+R, Fakta Press, Svitavy.
• využití geoinformačního systému AGIS SMS ČR od Sdružení místních
samospráv ČR, Zlín s měsíčním paušálem 200 Kč bez DPH.
• úhradu faktury společnosti JV Transit s.r.o., Choceň ve výši 2.450 Kč za
přepravu dětí ze ZŠ České Heřmanice na akci „Brabenec“ v Dobříkově.
• nákup fukaru na seno ve výši 3.000 Kč.
• úhradu faktury Marcely Fajfrové – GRAFIT, Vysoké Mýto za výrobu 200
ks klíčenek v částce 5.421 Kč vč. DPH.
ZM souhlasilo:
• s uzavřením licenční smlouvy o veřejném provozování chráněných děl se
společností OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním,
z.s., Praha ve výši 7.305,60 Kč bez DPH týkající se TV přístroje v
pohostinství na rok 2019.
• s podáním inzerátu na vhodného kandidáta na pozici provozního, servírky
/ číšníka do Naší hospůdky či pronájmu Naší hospůdky. Cena inzerce
max. 10.000 Kč.
• s uzavřenou smlouvou o bezplatné spolupráci při údržbě automobilu
městyse s Ladislavem Eliášem, Horky.
• s uzavřenou Dohodou o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně
prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. UOA-V-36/2019 mezi
Městysem České Heřmanice a Úřadem práce České republiky, Praha na
jedno pracovní místo – pomocný dělník.
ZM jednalo:
• o Smlouvě o zemědělském pachtu č. 48/2019 mezi městysem České
Heřmanice a Zemědělsko-obchodním družstvem Zálší. Celkové roční
nájemné za pozemky v k.ú. České Heřmanice a Chotěšiny (7,6917 ha)
bude činit 30.191 Kč. Bude vyvěšen záměr městyse.
• o žádosti občanů o opravu místní komunikace 1218/2 v k.ú. České
Heřmanice (oprava překopů vzniklých při výstavbě přípojek k RD). M.
Sobel navrhuje nechat opravu silnice na příští rok a zařadit částku do
rozpočtu. Starosta navrhuje žádosti vyhovět za podmínky, že účastníci
žádosti uhradí rozdíl ceny (30.000 Kč). Budou zjištěny podmínky vstupu
do pozemků městyse.
• o nabídce IV-Nakladatelství s.r.o. z pověření ČČK na prezentaci městyse
v publikaci „První pomoc není věda" akce ČČK - KUČ 430 Pardubický
kraj. ZM se shodlo nabídku nevyužít.
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• Žádosti Klubu RADOST, Prostějov o příspěvek na činnost. ZM se shodlo,
že bude podporovat organizace a občanská sdružení v nejbližším okolí.
• o nabídkách společnosti Stavební firma Balcar s.r.o., Choceň a
Stavitelství – Trunec s.r.o. Vysoké Mýto na likvidaci černé skládky
v Chotěšinách. ZM se shodlo nabídky zatím nevyužít a hledat další
alternativy likvidace skládky.
• o nabídce SDH Chotěšiny na výpomoc při demolici čp. 21 v Českých
Heřmanicích. Jedná se o demontáž kovového plotu, žlábků a svodů a
dřevěné střešní vazby a dalších dřevěných částí domu a demontáž
obvodového zateplení. Jako kompenzaci si odevzdají železný šrot do
sběru a veškeré dřevo využijí na stavbu dřevěného domku u hasičské
zbrojnice v Chotěšinách a zbytek bude použit jako palivo do výdejny
obědů a hasičské zbrojnice v Chotěšinách. Na demontáž krytiny ZM
navrhlo brigádu místních organizací.
• opětovně o nabídkách na havarijní pojištění DA pro JSDHO České
Heřmanice.
ZM vzalo na vědomí:
• žádost ředitelky MŠ o projednání uzavření Mateřské školy České
Heřmanice o letních prázdninách od 15. 7. 2019 do 16. 8. 2019.
• informaci M. Sobela o hospodaření Naší hospůdky za měsíc duben.
• vyvěšenou veřejnou vyhlášku – oznámení o podaném odvolání do
rozhodnutí o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav České
Heřmanice č.j. SPU 071518/2019 ze dne 12. 4. 2019 vydaného Státním
pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Pardubický
kraj, Pobočkou Ústí nad Orlicí. Odvolání podal pan J. Š. a V. J.
• informaci starosty o uzavírce mostu Koskových ev.č. 3179-4 v Českých
Heřmanicích, který bude od 17.6. do 31.10.2019 obousměrně uzavřen.
Jedná se o stavební akci Pardubického kraje, kdy dojde k demolici
původního mostu a výstavby nového mostu s chodníkem 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
12
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zvýšenou intenzitu dopravy na této místní komunikaci bude úsek
monitorován Policií ČR.
informace od VHOS a.s., Moravská Třebová o výsledku hospodaření za
rok 2018 na vodovodu Bohuňovice (místní části Netřeby).
informaci starosty o průběhu příprav prezentace a náhledy prezentace
městyse do Knihy Vysokomýtsko a okolí z nebe.
informaci starosty, že byla podána Žádost o dotaci z MMR Podpora
regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití na akci „Obecní dům
v Českých Heřmanicích“.
informaci starosty, že poptaná architektka na zpracování projektu do
Výzvy MAS Litomyšlsko, o.p.s. – OPŽP – Realizace sídelní zeleně“ se
omluvila z časové vytíženosti a projekt nezpracuje. Starosta byl pověřen
nadále shánět zahradní architekty na tuto akci.
informaci starosty, že městysu byla v rámci projektu „Vybavenost obcí
mikroregionu Vysokomýtsko“ přidělena dotace pouze ve výši 43.000 Kč
na trampolínu a tím by bylo spoluúčast městyse 68 tis. Kč. Požadovaná
dotace přitom byla 77.000 Kč. ZM se shodlo dotaci nevyužít, případně
starosta bude jednat o možnosti pořízení jiného herního prvku s nižší
pořizovací cenou.

Diskuse:
• Starosta se informoval, zda budeme řešit nabídku na PD na rekonstrukci
povrchu a osvětlení víceúčelového hřiště v CVA os společnosti Stilmat
s.r.o., Žamberk. Dne 26.3. nebylo přijato usnesení, tak aby se na projektu
začalo pracovat a mohla být koncem roku podána žádost o dotaci
z MMR. M.Sobel zajistí reference na nový povrch hřiště v obci Řetová.
Po kolaudaci sociálního zázemí v CVA by mělo dojít ke zvýšené ceně za
pronájem víceúčelového hřiště z důvodu využívání tohoto zázemí. Dále
starosta informoval o stavu výstavby naučné stezky v Borové.; MUDr. M.
Novotná přednesla informace z kulturní komise – vítání občánku,
příprava jarmarku a oslavy životních jubileí občanů a dále se opět
informovala, kdy bude naimpregnována socha čápa a kam bude
umístěna?
Dne 16.7. 2019:
ZM schválilo:
• Rozpočtové opatření č. 5/2019 v předložené podobě.
• předloženou Smlouvu o poskytnutí dotace č. OKSCR/19/24009
z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče v Pardubickém kraji na rok
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2019 na akci „České Heřmanice, sýpka, součást hospodářského dvora č.p.
49 - obnova odvětrávacího systému sýpky, zahájení 4. etapy“ mezi
městysem České Heřmanice a Pardubickým krajem ve výši 50.000 Kč a
dále ZM bere na vědomí rozhodnutí Ministerstva kultury o poskytnutí
příspěvku na obnovu nemovité kulturní památky – sýpky na st. p. č. 1/3,
rejstř. č. ÚSKP 34712/6-3848, k. ú. a obec České Heřmanice, okres Ústí
nad Orlicí, kraj Pardubický – sanace obvodového zdiva, obnova
odvětrávacího systému a další související práce ve výši 50.000 Kč.
Smlouvu o zemědělském pachtu č. 48/2019 mezi městysem České
Heřmanice a Zemědělsko obchodním družstvem Zálší, Choceň
s účinností od 1.10.2019 s výpovědní lhůtou 3 roky. Celkové roční
pachtovné za pozemky o výměře 7,6917 ha v k.ú. České Heřmanice a
Chotěšiny bude činit 30.191 Kč.
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a Smlouvě o
právu provést stavbu na akci „Veřejné osvětlení Borová“ mezi Městysem
a Pardubickým krajem zastoupeným Správou a údržbou silnic
Pardubického kraje. Náhrada bude činit za 1 bm 180,- Kč + DPH.
navrhované výše pololetních odměn zaměstnancům městyse J. Š, I. D., L.
D. ve výši 50 % měsíční mzdy a L. E. a A. K. ve výši 25 % měsíční mzdy.
uzavření Smlouvy o poskytování služeb odborného poradce v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v oblasti požární ochrany se
společností AZ prevence s. r. o., Cerekvice nad Loučnou v měsíční
paušální výši 1.000 Kč bez DPH. Další služby nad rámec této sjednané
smlouvy budou účtovány ve výši 400 Kč bez DPH za každou započatou
hodinu.

ZM souhlasilo:
• s uzavřenou Dohodou o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně
prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. UOA-V-35/2019 a UOA-V40/2019 mezi Městysem České Heřmanice a Úřadem práce České
republiky, Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7 na dvě pracovní místa –
pomocný dělník a na jedno pracovní místo – předák.
• s prodejem ovcí a berana v ceně 45 Kč/živá váha.
• na základě již dříve předložených cenových nabídek s likvidaci skládky
v Chotěšinách svépomocí (týkající se úklidu stavebního materiálu a
materiálu po požáru).
ZM jednalo:
• žádosti M. D., Vysoké Mýto o odkup pozemku městyse s parcelním
číslem 90 o
14

•

•

•

•

výměře cca. 258 m² v k.ú. České Heřmanice za 6.450 Kč. ZM pověřuje
starostu zveřejnit podle § 39 zákona č. 128/2000 Sb. záměr městyse
k tomuto prodeji a dohodnout s M. D. skutečné hranice tohoto pozemku.
o žádosti J.V. o zařazení pozemkových parcel č. 424 a 425 v k.ú. České
Heřmanice do změny územního plánu č. 4 městyse České Heřmanice do
ploch určených k výstavbě. Dále starosta informoval ZM že by v rámci
Změny územního plánu č. 4. bylo dobré zahrnout změnu lokality Z16 –
OV – občanské vybavení – veřejná infrastruktura na funkční využití BV –
bydlení v rodinných domech – venkovské a pozemky po aktualizaci
Komplexních pozemkových úpravách v Chotěšinách. ZM pověřuje
starostu k zahájení změny územního plánu č. 4.
o žádosti České pošty, s.p. o bezproblémové zásobování pobočky v
otevírací době, kdy na vyhrazeném místě pro zásobování parkují
nájemníci domu č.p. 75. ZM pověřilo starostu osobně projednat
s nájemníky a písemně odpovědět poště.
o nabídce společnosti JRK Česká republika s.r.o. na odborné služby v
odpadovém hospodářství a o návrhu na změny odpadového hospodářství
v městysy (analýza, vyhodnocení a návrh řešení, zprostředkování
nezávislé studie OH, informační a vzdělávací kampaň pro občany,
průběžné vyhodnocování procesů a návrhy úprav, implementace
případných změn, zavedení evidenčního systému - APLIKACE ECONIT)
v ceně 11.000 Kč/čtvrtletí. Nabídka včetně prezentace bude představena
v září tohoto roku.
opětovně o demolici čp. 21 v Českých Heřmanicích – požadavek na
místní organizace na brigádu na odstranění střešní krytiny. ZM se shodlo
na termínech brigád 7. - 9. 8. každý den od 16.00 hod.

ZM vzalo na vědomí:
• informaci starosty o podání žádosti o poskytnutí programové účelové
dotace z rozpočtu Pardubického kraje na požární techniku a věcné
prostředky požární ochrany JSDHO na rok 2019 ve výši 183.800 Kč
s možnou maximální výší dotace 70% (128.660 Kč).
• informaci starosty o rozdělení dotací pro obce z Programu obnovy
venkova Pardubického kraje na rok 2019 v rámci projektu „Vybavenost
obcí mikroregionu Vysokomýtsko“. Městys měl podanou žádost o dotaci
v celkovém objemu 111.736 Kč na pořízení hracích prvků pro děti do
Centra volnočasových aktivit v Českých Heřmanicích s požadovanou
dotací 77.000 Kč. Po rozdělení dotací obcím Městys České Heřmanice
obdrží pouze 43.000 Kč. Starosta informoval ZM o možnosti pořízení
jiných herních prvku do jiných částí městyse, tak aby jejich celková
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hodnota vč. dopravy a montáže byla min 62.000 Kč vč. DPH. ZM se
shodlo pořídit herní prvek do místní části Netřeby, nabídku zajistí J.
Pánek.
informaci M. Sobela o hospodaření Naší hospůdky za měsíc květen,
červen. Dále informaci o zveřejněné inzerci a komunikaci s jednou
uchazečka (nesouhlasila s navrženou mzdou).
předloženou finální žádost o dotaci na akci „Efektivní veřejná správa v
městysu České Heřmanice“.
informaci o přehledu o množství odpadu, který městys vytřídil a předal k
využití v roce 2018 a o získání Osvědčení o úspoře emisí od společnosti
EKOKOM.
informaci o jednání Mezirezortní koordinační komise pro válečné hroby a
o návrhu dotací a peněžních darů do zahraničí na péči o válečné hroby v
roce 2019 a 2020. Městys má podanou žádost o dotaci v celkovém
objemu 77.440 Kč na Akci „Oprava hrobu Rudoarmějců na hřbitově v
Českých Heřmanicích“, s požadovanou dotací 61.952 Kč. Rozhodnutí o
poskytnuté výši dotace zatím nebylo vydáno.
informaci o termínu slavnostního předání DA pro JSDHO Netřeby včetně
jeho požehnání, které se uskuteční 24.8.2019 v 18.00 hod. v rámci
ukončení prázdnin na Netřeby.
informaci o výsledku z Kontrolního dnu na akci „Oprava mostu ev.č.
3179-4 v Českých Heřmanicích“, který proběhl 11.7.2019, kde starosta
navrhl posunutí značky zákaz vjezdu za hasičskou zbrojnici a tím zařadit
Vaňkovi a budovu městyse mezi rezidenty. Starosta informoval ZM, že
při rekonstrukci mostu byl nalezen dokument ve skleněné láhvi, který
obsahoval informace o stavbě mostu a dění v obci v roce 1939.
výsledek jednání se zahradní architektkou Ing. Rabasovou z Holic
z důvodu Výzvy MAS Litomyšlsko, o.p.s. – OPŽP – Realizace sídelní
zeleně“. Na základě tohoto jednání starosta informoval ZM, že městys
nebude žádost podávat, protože není připraven projekt Heřmanka a tím
nejsou určené konkrétní plochy pro výsadbu zeleně.

Diskuse:
• L. D. se dotazovala na pracovní úvazek L. E. při ukončení provozu Naší
hospůdky, zda budou přijímány další zakázky. Dále se řešila zářijová akce
pro SMS ČR (konference Spojujeme venkov) a říjnová svatba v KD
(budou zajištěny ještě L. D.). Starosta navrhl pracovní zastupitelstvo
(22.7.), kde bude projednáno další pokračování provozu Naší hospůdky,
případně, co se zásobami.
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• J. M. a P. J. představili ZM dosavadní čerpání prostředků na vybavení a
provoz pro JSDHO České Heřmanice. Současně požádali o navýšení
rozpočtu na pohonné hmoty o 15.000 Kč (více kondičních jízd
s technikou a doprava dětí na hasičské soutěže). Dále vznesli požadavek
na generální klíč k hasičské zbrojnici (13.000 Kč), starosta navrhuje
nechat na příští rok. Dále J. M. informoval ZM o nutnosti proškolení
řidičů na DA (zkoušky na referenční vozidlo) a nabídl možnost
spolupráce s JSDHO Netřeby. Na závěr se informoval, jakým způsobem
bude naloženo s Avií JSDHO Netřeby, která bude nahrazena DA. Starosta
požádal J. M. aby zjistil, zda musí být Avie vyřazena ze systému IZS.
• MUDr. M. Novotná: informovala ZM o termínu životního jubilea S. J.,
opětovně se dotazovala na sochu Čápa – namořit a umístit, I. Plašilová
kvituje posekání příkopů směrem k Borové; M. Sobel zajistí nabídku na
opravu zábradlí na mostu u ČOV od O.Pánka České Heřmanice.; Starosta
informoval občany Borové o koupi, rekonstrukci a budoucnosti čp 7.,
o naučné stezce, rozpočtu městyse, o projektech: „Veřejné osvětlení
Borová“, soc. zázemí u CVA v Českých Heřmanicích, „Sýpka - dodatečná
hydroizolace obvodového zdiva injektáží a preventivní ošetření
podlahových trámů“, technická infrastruktura za Kulturním domem
v Českých Heřmanicích, Školní jídelna a kuchyň, „Heřmanka“,
„Bezpečné a bezbariérové chodníky České Heřmanice“; občané Borové:
– dotaz na dokončení projektu „Obecní dům“ z bývalé fary, zda bude
dokončen do konce mandátu tohoto zastupitelstva (podána žádost na
MMR); zda v budoucnu bude dost zaměstnanců městyse na údržbu
rozrůstajícího majetku a proč se technika městyse nevyužívá víc pro lidi;
dotaz na nutnost výstavby poldru, když jsou již vybudovány ve Sloupnici
(možnost bleskových povodní hrozí i za těmito poldry, nutná ochrana pro
České Heřmanice a Tisovou); zda budou připraveny nové parcely pro
výstavbu RD a zda městys uvažuje o příspěvku na výstavbu septiku
v místních částech, kde není kanalizace (pouze příspěvek 35.000 Kč na
nové inženýrské sítě k RD); dotaz na navýšení počtu VPP z důvodu
velkého objemu udržovacích prací v městysu; zda je uvažováno v rámci
rekonstrukce veřejného osvětlení a elektrického vedení v Borové o
napojení informativních měřičů rychlosti (přítomni obyvatelé Borové
navrhují pozvat policii na měření rychlosti); dotaz na návod jak třídit
odpady (informace na webu a v Heřmánku); informace, že osvětlení na čp
4 občas nesvítí – I. Plašilová řešila s panem Poslem; upozornění na
neudržovaný pozemek a křoviny u zastávky; v jakém stádiu je
projednávání pozemkových úprav k.ú. České Heřmanice v návaznosti na
výstavbu poldru a rybníku; zda bude řešena křižovatka v Českých
Heřmanicích kruhovým objezdem (navržena je průsečíková křižovatka);
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dotaz na pořízení kontejneru na plechovky a ostatní kov (je tříděno na
sběrném místě v Netřeby); informace občanky z Borové, že při větším
dešti z pole teče voda do domu. Zda je v rámci pozemkových úprav
pamatováno na protipovodňové opatření (správný osevní postup) z tohoto
pole a případně na možnost prohloubení příkopů u silnice. Dále zda může
městys pomoci v jednání se ZD s tímto problémem; zda kontejnery na
tříděný odpad jsou opravdu veřejné nebo jen pro občany Borové
(veřejné); dotaz na nutnost dokladů o vývozu septiků (nejsou informace o
kontrolách na takovýchto malých obcích), jak to bude na Borové do
budoucna s kanalizací (v nejbližší budoucnosti se s kanalizací na Borové
nepočítá – existuje zatím jen studie).
- pl a pe -

Sbor pro občanské záležitosti informuje
V červnu se manželům Pilařovým narodil syn Adam.
V červenci se manželům Páleníkovým narodil syn Josef.
V srpnu se manželům Morávkovým narodila dcera Karolína.
Rodičům gratulujeme a Adamovi, Josefovi a Karolíně přejeme v životě
hodně štěstí a zdraví.

V červnu oslavili své životní jubileum 60 let paní Naděžda
Chaloupková a paní Květa Vacková z Českých Heřmanic a 80 let paní
Milena Marcalová z Českých Heřmanic a pan Josef Pánek z Netřeb.
V červenci oslavili své životní jubileum 60 let paní Hana Nečasová
z Netřeb a pan Stanislav Jeřábek z Českých Heřmanic.
V srpnu oslavila své životní jubileum 75 let paní Marie Kašparová
z Chotěšin.
Jménem redakce všem jubilantům gratulujeme a přejeme hodně zdraví
do dalších let.
-ak18

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

Topné období
Žloutnoucí listy mávají v podzimním větru na rozloučenou odcházejícímu
létu, ranní mlhy nás donutí navléci teplé kabáty a letmý pohled na teploměr
vysvětlí, proč z komínů začínají stoupat proužky dýmu. Ti, kdo se včas
nezásobili topivem, se tváří ustaraně a pokoušejí se napravit, co přes léto
nestačili. Nejsou však jediní, komu na čele přibudou vrásky. Protože je-li pro
zahrádkáře a zemědělce dobou žní červenec a srpen, pro motoristy představuje
vrchol brněnská Velká cena, pak pro hasiče sezóna vrcholí právě v topném
období.
Kdo z nás si při zatápění uvědomí, že jenom závady na topidlech, jejich
nesprávné používání a manipulace s odpadem přispěly za jediný rok
k celkovým škodám částkou přes 33 milionů korun, ten uzná, že starosti hasičů
jsou plně opodstatněné. A to nemluvíme zatím o dalších příčinách, které úzce
souvisí právě s topným obdobím.
Domníváme se, že právě na tomto místě je třeba připomenout nesmírný
význam požární prevence a preventivně výchovné činnosti, protože za většinou
neštěstí stojí zdánlivě nepatrné a zanedbatelné maličkosti, které by bylo při
včasné prevenci možno snadno odstranit. Bohužel si nikdo z postižených
neuvědomil, oč je lacinější obětovaná chvilka volného času proti statisícovým
škodám a zmařeným životům.
Co všechno bychom měli před započetím topné sezóny zkontrolovat?
V tomto povídání uvedeme jenom hlavní body, protože k jednotlivým typům
topidel se ještě vrátíme v podrobných samostatných statích. Začneme
prohlídkou samotných kamen. Zkontrolujeme šamotování, uzávěry dvířek a
stav kouřovodů. Pravidelnou prohlídku u tepelných spotřebičů na plyn
ponecháme na odborníkovi. U elektrických spotřebičů prověříme přívodní
šňůry, zásuvky i dimenzování pojistek proti případnému zkratu. U všech topidel
budeme dbát na bezpečný odstup od zařízení místnosti, a pokud není možné jej
dodržet, zabezpečíme alespoň kvalitní tepelnou izolaci.
Dále prohlédneme napojení na komínové těleso a majitelé rodinných
domků se přesvědčí, zda odpovídá požárním předpisům, je-li omítnuto, jestli
v něm nejsou zazděné trámy a zda jsou hořlavé látky uloženy dostatečně
daleko.
Pokud prohlídka neukáže závady, zbývá jen seznámit se se správným
postupem obsluhy a hlavně jej vždy dodržovat. Tím jsme udělali vše, co bylo
třeba udělat ke snížení nebezpečí vzniku požáru a nezbývá než popřát vám
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příjemné chvíle pohody u hřejících kamen, strávené bez obav, že místo člověka
se o naše hodnoty postará jen požár.
-pe-

TJ Sokol České Heřmanice
Kdo navštívil naše hřiště, určitě zaznamenal, že tzv. prokouklo. V měsíci
dubnu provedla firma EUROGREEN CZ s.r.o. jeho renovaci. Byla provedena
vertikutace (odstranění zplstnatělých zbytků trávy, plevelů a mechů a zároveň
prořezání vrchní vrstvy půdy, tím se zlepší příjem vzduchu, živin i vláhy a díky
tomu probíhá hlubší a bohatší prokořenění trav), aerifikace (provzdušnění
půdního profilu do hloubky 6 - 10 cm pomocí dutých hrotů, kdy se vynáší na
povrch špunty z travního drnu), pískování (rovnoměrné rozprostření písku,
urovnání drobných nerovností a vyplnění vpichů po aerifikaci), smykování,
dosev trávníku a hnojení. Celkové náklady na tuto akci byly 75 311 Kč.
Regeneraci fotbalového hřiště jsme mohli uskutečnit i díky poskytnutí
individuální dotace v oblasti sportu a volnočasových aktivit z rozpočtových
prostředků Pardubického kraje ve výši 50 000 Kč. Úprava hřiště byla nutností,
ale zároveň věříme, že krásný povrch přinese krásné výsledky a radost
z pohybu nejen našim fotbalistům, ale všem, kteří si na hřiště přijdou
zasportovat.

Co se událo?
➢ 8. června – Dětský den – sobota 8. 6. patřila na místním fotbalovém hřišti
dětem. Počasí vyšlo na jedničku. Pobavit se přišlo téměř 60 dětí, což nás velmi
potěšilo. Celým odpolednem nás provázel usměvavý šáša a Šebestová. Pro děti
byly připraveny soutěže a mnoho atrakcí. Jako odměnu jsme pro děti připravili
různé dobrůtky, zmrzlinu a párek v rohlíku. Děkujeme všem, kteří se přišli
pobavit. Zvláštní poděkování patří Jůvovým za poníka, na kterém se děti mohly
celé odpoledne vozit.
➢ 27. července – pouťový fotbalový turnaj - v sobotu 27. července jsme již
tradičně nejen pro fanoušky fotbalu, ale pro všechny, kdo chtěli strávit příjemné
odpoledne na našem hřišti, uspořádali fotbalovou pouť. Počasí nám opět vyšlo
na jedničku. O hezké sportovní okamžiky také nebyla nouze. V akci jste mohli
vidět domácí tým mužů, naši gardu, gardu z Kobylí, dále fotbalisty ze
Sloupnice a z Cerekvice. Pro diváky jsme připravili bohatou tombolu. Jako
hlavní cenu se nám opět podařilo zajistit víkendový pobyt pro dva
v Krkonoších. Kdokoliv si také mohl vyzkoušet svůj um v kopech na bránu.
Stačilo z penalty „pouze“ trefit jednu z několika lahví umístěných v brance a
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lahev šampaňského byla vaše. Velmi příjemnou tečkou za sportovním
odpolednem byla diskotéka. Věříme, že všichni, kdo přišli, ocenili bohaté
občerstvení a dobrou zábavu. Děkujeme návštěvníkům za přízeň. Děkujeme
sponzorům. Děkujeme všem, kteří trávili svůj volný čas přípravou a realizací
této akce. Příští rok opět na shledanou.
➢ 24. srpna – Heřmanské cyklování - Dne 24. 8. 2019 jsme se opět po roce
měli možnost vydat na svých bicyklech na předem připravené trasy. Trasy cca
20, 40, 60, 80 a 100 km byly určeny pro kola treková a horská a 110 km pro
silniční kola. Bohužel se sešlo celkem pouhých 6 odvážlivců, což je opravdu
velká škoda. Na trasu dlouhou 60 km se vydali 4 dospělí a na trasu 40 km 2
dospělí. Po skončení cyklistického putování se všichni mohli občerstvit v
Netřebech, kde místní hasiči připravili pro všechny, a nejen cyklisty, grilované
prasátko. Večer potom pro dobrou zábavu a uvolnění po sportovním výkonu
proběhla diskotéka s DJ Jardou Marcalem. Všem, kteří se zúčastnili, děkujeme.
Zároveň také věříme, že příště přípravu cyklování ocení více účastníků.
➢ 31. srpna – finále tenisové ligy se odehrálo poslední prázdninovou sobotu
31. 8. 2019. Počasí bylo pro tenis až moc letní, ale na druhou stranu to asi byl
poslední horký víkend tohoto roku. Vzhledem ke svalovému zranění Patrika
Chlebouna, který musel z rozehraného zápasu odstoupit, se tentokrát odehrály
pouze necelé tři zápasy. Patrikovi přejeme brzké uzdravení a rychlý návrat
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nejen k tenisovým aktivitám. Po letním snažení se do finále dostaly a
následující konečné pozice obsadily tyto dvojice:
první místo:

Pavel Jirsák, Michal Kurka

druhé místo:

Radek Roubínek, David Roubínek

třetí místo:

Jirka Balcar, Milan Balcar

čtvrté místo:

Jirka Chleboun, Patrik Chleboun

Další pořadí bylo:
Lukáš Hlávka, Karel Šimek
Radim Kotyza, Miloš Vera
Miroslav Paďour, Petr Hudeček
Gratulujeme nejen vítězům a účastníkům finále, ale i všem, kdo mají vždy
chuť si během léta čtyřhru zahrát a hlavně užít. Vždyť nejde jen a pouze o
vítězství, ale především potkat se spolu, protáhnout tělo a třebas si i po zápase
společně poklábosit a doplnit tekutiny, vitamíny, minerály ☺

Co připravujeme, na co se těšit?
➢ 14. září – turistický pochod v okolí Českých Heřmanic – bližší informace
v plakátku na konci článku
➢ 11. listopad – lampiónový průvod
➢ 7. prosince – Mikulášský pinec cup
O všech výše uvedených akcích se také včas dozvíte na našich
stránkách nebo na našem facebooku.

Naše oddíly
Fotbal muži
Po úspěšně zvládnutém minulém fotbalovém ročníku se tým sešel poprvé
po krátké měsíční přestávce 15. 7. 2019 k prvnímu letnímu tréninku. Ke kádru
našich fotbalistů přibyly oproti loňské sezóně tři nové tváře. Tým se rozšířil o
šikovné záložníky Michala Brychtu z týmu Zámrsku, Adama Nastoupila z týmu
Verměřovic a mladého gólmana z Litomyšle Jiřího Šauera. Všichni tři se
předvedli domácím fanouškům v generálce na novou sezonu, která se konala na
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pouťovém turnaji, a hned bylo vidět, že budou přínosem do tak už nabitého
týmu. V přípravě jsme se utkali a vyhráli s týmy Srubů, Lipníku nad Orlicí,
Vysokým Mýtem B, Sloupnicí a Cerekvicí nad Loučnou. Kvalitní příprava se
promítla i do vstupu do 1. B třídy mužů. V úvodním zápase si naši borci
poradili v poměru 4:1 na venkovním utkání s těžkým soupeřem Jablonného nad
Orlicí. Další utkání se už nesla ve stejném duchu a také se podařilo vše vyhrát.
Za zmínku stojí především vyhrané derby se Sloupnicí, podařilo dotáhnout k
výhře 4:2. Paralelně s B třídou se fotbalisté přihlásili i do poháru Hejtmana
pardubického kraje, kde se po výhrách nad Brandýsem nad Orlicí a krajským
týmem Pardubiček postoupilo do 3. kola, které, doufejme, nebude poslední.

Cvičení dětí
S dětmi začínáme opět cvičit 13. 9. od 16:00. Na všechny děti se po
prázdninách moc těšíme. Chtěli bychom také poděkovat všem, kteří přispěli na
naše děti prostřednictvím cyklistického závodu 1000 mil. Celkem bylo
přislíbeno krásných 14 970,80 Kč. Všichni sponzoři a informace o závodu jsou
uvedeny na našich internetových stránkách. Obrovský dík také patří Miloši
Sobelovi za neuvěřitelný výkon. Děkujeme, Miloši. Za obdržené peníze budou
nakoupeny tolik potřebné cvičební pomůcky pro naše děti. Co konkrétně jsme
dětem pořídili, se dozvíte v dalším čísle Heřmánku.

Volejbal
V sobotu 10. srpna jsme se zúčastnili volejbalového turnaje ve smíšených
družstvech na Horkách U Vaka. Sešla se 4 družstva – Horky, Litomyšl a dvě
družstva z Heřmanic. Počasí nám sice moc nepřálo, ale jinak to bylo velmi
příjemně strávené odpoledne. Družstva z Heřmanic se umístila na 2. a 3. místě.

Závěrem
Podzim bude nabitý sportovními událostmi. Nabídka bude opravdu
pestrá. Každý si přijde na své. Čeká nás kvalifikace na MS Evropy ve fotbale.
Právě probíhá mistrovství světa v basketbale. Čeští borci se mezi basketbalovou
elitou objevili po 37 letech. Skvělé! Těšit se můžeme také na mistrovství světa
v atletice. Tenisový podzim bude také více než pestrý – turnaj mistryň, FED
cup, Davis CUP. V hokeji Karjala Cup v Helsinkách a spoustu dalšího.
Televizních lákadel je spousta, jen nezapomeňme také na svůj vlastní pohyb
venku na čerstvém vzduchu, protože ve zdravém těle zdravý duch.
Sportu zdar!
Za Váš TJ Sokol KŠ a spol.
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Hasičské zprávy
V termínu od 24. 8. do 31. 8. se uskutečnil dětský tábor
Heřmánek 2019. Už druhým rokem jsme obývali Tučkovu
hájenku ve Svratouchu. Tábora se zúčastnilo 9 vedoucích, 2
kuchaři a 22 dětí ve věku od 6 do 15 let. Počasí nám tentokrát
velmi přálo. Vedoucí měli pro děti připraven bohatý program. Děti si užily
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spoustu her, společných aktivit, nechyběl celodenní výlet. Děti si odvezly
spoustu nezapomenutelných zážitků.
Poslední prázdninovou sobotu se na fotbalovém hřišti konalo tradiční
opékání krůt. Letos jsme si odpoledne zpestřili soutěží místních hasičských
družstev v netradičních požárních útocích. Celkem se soutěží zúčastnilo 6
domácích družstev včetně mládeže.

Od 18 hodin se podávala grilovaná krůta. Večerní hodiny jsme si
zpříjemnili sousedským posezením s hudbou.
Naše mládež se ještě na podzim zúčastní dvou závodů požární
všestrannosti (Plamen), 21. 9. v Černovíru a sezonu ukončí 5. 10. v Ústí nad
Orlicí.
-př-
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Zprávičky ze školy
2. září usedlo do našich školních lavic celkem 26 žáků. Přivítali jsme
nové prvňáčky – Kryštůfka Dlouhého, Kristýnku Šimkovou, Tadeáška Táfla a
Martinku Vérovou. Přejeme jim i ostatním žákům, aby se jim ve škole dařilo a
naučili se spoustu nových věcí.

O prázdninách jsme částečně zrekonstruovali kuchyňku ve školní jídelně,
upravili pozemek před školou a vybavili 2. třídu novými notebooky.
- jk-

Informace z hnízda na komíně...
Tak to vidíte, než jsme se nadáli, tak je tu skoro podzim. V době, kdy
čtete tyto řádky, jsme my čápi už zase na cestě do našich zimovišť.
Ale pěkně popořádku. Že se nám podařilo odchovat dva naše uličníky,
jste asi zaregistrovali, nebo Vám to prozradili ti človrdové odnaproti. Jo jo,
počasí tomu přálo – někdy až moc, potrava také byla, a tak zdárně vyrostli a v
polovině července už oba vesele poletovali. Následně jsme je postupně naučili
shánět si potravu a létat ve stoupavých termických proudech, s minimální
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námahou získat výšku – to se nám totiž hodí při delších přeletech.
Když doznali, že se již o sebe
postarají sami, tak začátkem srpna
pomalu vyrazili napřed. My jsme ještě
nějakých čtrnáct dní hlídali hnízdo a
následně se vydali na cestu také. Ještě
jsme dostali informaci, že dole na
Moravě je habaděj myší, tak jsme se
vydali posilnit ještě tam. No, lidičky,
tam nás jednu chvíli bylo! Ale měli
pravdu – myší bylo dost.
Tak se tu přes tu zimu mějte
hezky, a když se nám nic zlého
nestane, tak my se zase zjara vrátíme.
Doufám, že do té doby toho
mého přejde ta nešťastná mánie
hopsat po těch vašich přibližovadlech
a pokoušet se ulomit ty proutky.
čápice Heřmanka

Jarmark 2019
Svatý Jakub je patronem našeho kostela
a dle tradice se v den jeho svátku konají též
Jakubské trhy ve městě i na venkově.
U nás se již potřetí uskutečnil jarmark
právě kolem kostela. Samo prostředí je velmi
působivé a příhodné pro setkání lidí, tak to
také hodnotí i stánkaři, kteří přijeli z blízkého
a dalekého okolí.
Každý, kdo přišel, si mohl vybrat
z poměrně široké nabídky květin, bylinek,
zahradní keramiky, kozích a ovčích sýrů,
kartáčů, košíků a různých jarmarečních
maličkostí.
V kostele byla výstavka fotografií
Adopce na dálku a životních příběhů lidí,
kterým tento projekt pomohl.
Občerstvit jsme se mohli u dvou stánků
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s palačinkami, kávou a limonádami.
V dětském koutku byly
drobné hry pro děti, houpací
kůň a tradičně kolo štěstí, kde
výherní
maličkosti
opět
nestačily.
Nechyběl ani řezbář,
který tentokrát pro Netřeby
zhotovil vodníka.
S velkým nadšením se
přípravy stánku Ekologie
zábavně ujaly Klárka, Renatka
a Pavlínka, stejně tak výroby
cukrové vaty, ale bohužel nás celkem brzy zradila mašinka na její výrobu.
Děvčatům však patří velký dík.
Další
osvěžení
zajišťovala Naše hospůdka
a Ladě Dočkalové, asi za
poslední
akci
před
nástupem na mateřskou
dovolenou, děkujeme.
Na závěr bych chtěla
poděkovat všem, kteří
s jarmarkem
pomáhali,
protože letos byla příprava
sice včasná, ale teplé
počasí odradilo těsně před
začátkem asi tři trhovce a další na sobotu zapomněli. O to víc obdiv všem, kteří
pomáhali.
- mn -

Příměstský tábor V lesním království
Dva týdny letních prázdnin strávily děti na příměstském táboře
pořádaném Komunitní školou České Heřmanice, z.s.. Tento ročník nesl název V
lesním království. Naším hlavním cílem bylo seznámit děti s důležitostí lesa pro
náš život pomocí tvoření, sportovních her, vycházek do lesa, vědomostních
soutěží a zapojení smyslů.
První týden jsme začali v pondělí 15. 7. seznámením s prostory mateřské
školy, jejím okolím a s vedoucími - Šárkou, Danou, Pájou, Klárkou a Natálkou.
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K bližšímu poznání dětí jsme využili různých her (Kdo je tam? Pavučina,
Ptáčku pípni, Kdo jsi?, Králíčku, hop!..).
V úterý jsme se vydali na výlet do Borové na naučnou stezku. Aby byla
cesta pro děti zábavnější a rychleji utíkala, hráli jsme hry (Ocáskovou honičku,
Rybičky, Hledání zvířátek) a sbírali předměty, které do lesa nepatří. Na konci
naší výpravy jsme svačili v lese na lavičce a nazpátek, kvůli bolavým nožičkám
malých cestovatelů, jsme využili možnost autobusu, což byl pro děti vzrušující
zážitek.
Další den jsme tvořili lapbook, modelovali jsme zvířátka z lesa,
poznávali, co roste v lese, hráli hru Labyrint a velmi oblíbenou hru Pytláci.
Ve čtvrtek 18. 7. jsme rozeznávali stopy a zvuky zvířat, kreslili křídami a
hráli hru Hledej. V dopoledních hodinách nás navštívil pan myslivec Pavel
Jeřábek, který nám ukázal vycpaniny zvířat (veverku, sovy, dravce,…),
seznámil nás s tím, co myslivost obnáší, a řekl, jak se máme chovat k lesní
zvěři. Děti tato návštěva natolik zaujala, že samy kladly panu Jeřábkovi
nejrůznější otázky.
Páteční den jsme strávili v lese, hráli jsme hru Veverky, stavěli přírodní
chodník, lesní domečky, Land Art. Odpoledne jsme zdobili medaile z dřevěných
koleček pomocí pájky, temper a fixů.

V nadcházejícím týdnu se na nás sluníčko jen smálo, a proto jsme po celý
týden využívali příjemného osvěžení v bazénku.
V pondělí 22. 7. jsme se seznámili s novými dětmi a vedoucí Renčou, která
vystřídala Natálku. Hráli jsme hry s padákem a zdobili chodník před mateřskou
školou.
Úterý 23. 7. nás pan Oldřich Pánek pozval na točenou zmrzlinu, poté jsme
zdobili dřevěné medaile, vyráběli barevné zvířátkové záložky do knihy,
společně kreslili na velký formát papíru lesní království a hledali stopy zvířátek.
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Středeční den byl pod vedením Páji, Klárky a Rendi. Vypravili jsme se na
místní fotbalové hřiště, kde si pro nás holky připravily nejrůznější sportovní hry
(kopání do míče, frisbee a bumerang). Za splnění všech disciplín děti dostaly
překvapení v podobě cukrové vaty.
Další den bylo velké teplo, a proto jsme se už na svačinu přesunuli opět
na fotbalové hřiště, kam za námi přijel pan Klusáček s panem Bednářem.
Zasvětili nás do života myslivců, tentokrát se zaměřením na zvířata žijící v
okolí rybníka. Nechyběla ani ukázka vycpaných zvířat. Po této milé návštěvě
jsme si zahráli postřehový závod a zdobili lesním motivem látkové batůžky,
které si děti odnesly domů jako vzpomínku na letošní tábor.
Poslední den tábora jsme prožili dobrodružně. Děti byly rozděleny do pěti
skupin a čekala je hra šipkovaná po Českých Heřmanicích. Každá skupina
cestou absolvovala různé úkoly a pomocí šipek a fáborků došla na místo, kde
byl zakopán poklad.
Náš příměstský tábor navštívilo celkem 61 dětí. Po celou dobu tábora
mohly děti využívat hračky mateřské školy uvnitř i venku a měly prostor pro
hru dle vlastního výběru. Na památku si každý odnesl pamětní list s fotografií a
drobné odměny.
Naše paní kuchařky Lenka Vacková a Jana Janečková pro nás vařily s
úsměvem velmi chutná jídla.
Poděkování patří všem, kteří se na táboře podíleli – Šárce Závodní, Daně
Kučerové, Pavlíně Balcarové, Kláře Slavíkové, Natálii Slavíkové, Renatě
Pánkové, Lence Vackové, Janě Janečkové, Ivě Kučerové, Jindřišce Balcarové,
Michaele Kučerové, myslivcům panu Jeřábkovi, panu Klusáčkovi a panu
Bednářovi za zpestření programu, dále panu Pánkovi za koupení točené
zmrzliny a nejmenované milé mamince za odměny pro děti. Děkujeme všem
rodičům, kteří nám svěřili své ratolesti, a hlavně dětem, které s námi strávily
týdny plné zábavy a dobrodružství.
Velký dík patří Ministerstvu práce a sociálních věcí, které nám poskytlo
dotaci z Evropského sociálního fondu z dotačního programu Operační program
Zaměstnanost. Dále velice děkujeme společnostem Iveco Czech Republic, a.s. a
Oldřichu Pánkovi za peněžní dar a společnosti Kubík a.s. za nepeněžní dar.
Věříme, že jsme všichni společně dokázali připravit nejen zábavné dny
plné her a dovádění, ale také, že děti získaly mnoho nových informací a
poznaly nové kamarády.
V příštím roce bychom tábor rádi opět uskutečnili a zažili opět mnoho
legrace.
Fotografie z obou dvou turnusů naleznete na stránkách
www.ceskehermanice.cz/komunitni-skola/fotogalerie/komunitni-skola/2019
Těšíme se na příští rok!
Vedoucí příměstského tábora České Heřmanice
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Fotogalerie z rekonstrukce mostu
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Hledáme dobrovolníky
Chcete aktivně trávit svůj volný čas a
přitom pomáhat druhým? Pak se neváhejte
obrátit na naše dobrovolnické centrum a
přispějte tak ke zlepšení kvality života přímo ve
vašem regionu. Být dobrovolníkem přináší,
kromě dobrého pocitu ze smysluplné činnosti,
také načerpání nových zkušeností a vykouzlení
nejednoho úsměvu na tváři. K tomu všemu stačí
třeba jen 1 hodina týdně! Aktuálně mohou
dobrovolníci pomoci v těchto neziskových organizacích v Ústí nad Orlicí a
Žamberku:
Amalthea z.s. – doučování dětí z pěstounských a sociálně znevýhodněných
rodin, hlídání dětí na vzdělávacích akcích pro pěstouny a rodiče
CEDR o.p.s. – pomoc sociálním pracovníkům při vzdělávacích,
volnočasových, komunikačních a terénních aktivitách pro osoby s duševním
onemocněním
PAS z.s. – akce, výlety, tábory a relaxační pobyty dětí s autismem a jiným
postižením
Rodinné centrum Srdíčko z.s. – volnočasové programy pro děti, mládež a
rodiny
Cesta pro rodinu, z.ú. Žamberk – výtvarné kroužky pro děti v rodinném
centru, aktivity předškoláků a doučování v azylovém domě, pomoc na akcích
pro veřejnost
Podrobné informace získáte na www.konep.cz, na tel.: 605 822 531 nebo na emailu: muzikova@konep.cz.
Kateřina Mužíková, koordinátorka Dobrovolnického centra KONEP pro region
Ústí nad Orlicí
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